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ABSTRACT 

 

 

THE EXISTENCE OF PROSECUTOR AS A STATE LAWYER  

IN DISPUTE OF STATE ADMINISTRATION 

(Study in Higher Judiciary of Banten) 

 

By 

 

SHEILLA KORITA 

 

The Republic of Indonesia judiciary according to Legislation Number 16 of 2004 

about the Republic of Indonesia judiciary is a government institution which 

implementing the state authority in prosecution and other authorities field 

according to the legislation. One of other authority of prosecutor according to 

legislation is the prosecutor can act for the state either outside or inside of the 

court in civil and state administration field. Based on the duties and the authority 

then comes the term of State Lawyer. All judiciary in Indonesia has a separate 

section in handling Civil and Administrative cases. One of them is higher 

judiciary in Banten Province. The aimed of this research was to find out the 

existence of prosecutor as a State lawyer. 
 

The problems in this research were (1) how the existence of prosecutor as the state 

lawyer in state administration dispute and (2) how the position of state lawyer 

prosecutor as representing the state administration dispute in Banten province. 

The approach used in this research was normative approach and data collecting 

technique used was literature study. The data was processed through materials 

inventory, materials descriptions, data systematization, data interpretation then 

analyzed descriptive qualitative. 
 

The results showed that: (1) the existence of state lawyer prosecution in handling 

the state administration dispute can be seen in regulation about the lawyer 

prosecutor. By this regulation implied that there was the existence of prosecutor 

as the state lawyer. (2) The position of State lawyer prosecutor as representing the 

handling of state administration dispute in Banten province was as the authorized 

party on a special power given to him who can take action both inside and outside 

of the court. The suggestions given is the role of prosecutors as the State lawyer in 

handling Civil and Administrative disputes should socialized again in order to can 

be used properly by State institution, central/regional government agencies, state / 

regional enterprises and society.  
 

Keywords: State prosecutor, Dispute of state administration, Court administrasion 
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EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM 

PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA 

( Studi di Kejaksaan Tinggi Banten ) 

 

 

Oleh 

 

SHEILLA KORITA 

 

 

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan kejaksaan berdasarkan 

undang-undang adalah kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik 

diluar maupun didalam pengadilan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

(DATUN). Berlandaskan kewenangan tersebut, muncullah istilah Jaksa Pengacara 

Negara (JPN). Kejaksaan di Indonesia memiliki bagian tersendiri untuk 

penanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi di Provinsi 

Banten. Penulisan ini bertujuan untuk melihat eksistensi atau keberadaan Jaksa 

sebagai Pengacara Negara tersebut. 

 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah eksistensi dari jaksa 

sebagai pengacara negara dalam sengketa tata usaha negara ? (2) Bagaimanakah 

kedudukan jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili sengketa tata 

usaha negara di Provinsi Banten?. Pendekatan masalah pada penelitian ini adalah 

Pendekatan Normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara study 

kepustakaan. Pengolahan data yang dilakukan melalui Inventarisasi, 

Pendeskripsian, Sistematisasi, Interprestasi data yang selanjutnya dianalisis secara 

analisis Deskriptif Kualitatif. 

 

Hasil dari penelitian dan pembahasan ini yaitu: (1) Eksistensi JPN dalam 

penyelesaian sengketa TUN dapat dilihat di peraturan mengenai JPN itu sendiri, 

dengan adanya peraturan itu menyiratkan bahwa adanya eksistensi jaksa sebagai 

pengacara negara. (2) Kedudukan JPN sebagai pihak yang mewakili menangani 

sengketa TUN di Provinsi Banten adalah sebagai pihak yang menerima kuasa atas 

surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya, yang dapat melakukan tindakan-

tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan.  



Sheilla Korita 

Saran penelitian ini adalah Peran JPN dalam menangani sengketa DATUN supaya 

lebih disosialisasikan lagi agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga 

Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD dan masyarakat 

 

 

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Tata Usaha Negara, Peradilan  

Tata Usaha Negara. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang 

melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. Posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik 

Indonesia menurut undang-undang tersebut adalah bagian dari sistem Peradilan 

Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah 

hukum Kejaksaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundangan-

undangan  dan kebijaksanaan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa 

Agung. 

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30 menyebutkan bahwa 

tugas dan wewenang kejaksaan berada dibidang Pidana, Perdata dan Tata Usaha 

Negara dan dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Pada tugas dan 

wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara disebutkan dalam 

Pasal 30 ayat (2) bahwa : 

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas 

nama negara atau pemerintah.” 



2 

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) tersebut dapat dikatakan bahwa kejaksaan dapat 

bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di 

bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa 

khusus. Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya 

untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-

tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.  

Kewenangan kejaksaaan tersebut kemudian diatur pula oleh Pasal 24 Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut: 

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan 

wewenang penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan 

tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi 

lembaga/badan negara, lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, 

Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan Tata Usaha 

Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan 

kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum 

kepada masyarakat.” 

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat 

dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara 

pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, 

memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara 

berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan 

tindakan hukum lain. 

Berlandaskan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara tersebut, maka muncullah istilah Pengacara Negara. Sejalan dengan 

kedudukannya tersebut, maka pihak yang berperkara atau bersengketa yang 
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diwakilkan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah Negara, dapat dari lembaga 

eksekutif, legislatif atau yudikatif yang sedang bersengketa. 

Jaksa sebagai pengacara negara dalam perkara Tata Usaha Negara mewakili 

pemerintah dalam sengketa Tata Usaha Negara karena adanya gugatan terhadap 

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha 

Negara oleh orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya 

dirugikan oleh adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Hal tersebut 

juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Adminitrasi Pemerintahan Pasal 6 ayat (2) huruf j yang menyatakan bahwa hak 

pejabat pemerintah  memperoleh bantuan hukum dalam pelaksanaan tugasnya 

(menggunakan Kewenangan dalam mengambil Keputusan dan/atau Tindakan). 

Untuk dapat menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara, 

Negara/Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah 

mengajukan permintaan secara tertulis kepada Kejaksaan untuk memberikan 

bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain. Permohonan 

tersebut harus disertai Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai dasar hukum bagi 

Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama pemohon sebagai pemberi 

kuasa. Khusus untuk anggota masyarakat dapat mengajukan permintaan secara 

tertulis atau lisan untuk memberikan pelayanan hukum di bidang Perdata dan Tata 

Usaha Negara. Pemberian kuasanya diberikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha 

Negara kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi atau 

Jaksa Agung dengan hak subtitusi kemudian Kepala Kejaksaan Negeri atau 

Kepala Kejaksaan Tinggi atau Jaksa Agung memberikan kuasa kepada jaksa, 
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selanjutnya jaksa tersebut yang mewakili Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

di luar maupun di dalam persidangan. 

Dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara, pejabat atau badan tata usaha 

negara yang mengalami sengketa tersebut memiliki pilihan dalam menyelesaikan 

sengketanya. Diantaranya adalah dengan cara menyelesaikan sengketa tersebut 

dengan mewakili dirinya sendiri (dengan menggunakan biro hukum dalam 

instansi tata usaha negara tersebut), mewakilkan atau menunjuk advokat untuk 

dikuasakan atau menunjuk jaksa sebagai pengacara negara dalam menyelesaikan 

sengketa tersebut. 

Penggunaan jaksa sebagai pengacara negara dalam menangani sengketa Tata 

Usaha Negara mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan mewakilkan 

sengketa tersebut kepada Advokat biasa.
1
  

Kelebihan-kelebihan dalam menggunakan jaksa sebagai pengacara negara adalah 

sebagai berikut : 

a. Dalam mewakili klien, Jaksa Pengacara Negara dilindungi oleh Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan 

tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang 

Advokat; 

b. Jaksa Pengacara Negara memberikan pelayanan hukum kepada klien dituntut 

bersifat profesional karena Jaksa Pengacara Negara merupakan Pegawai 

Negeri Sipil yang terikat dengan kode etik profesional dan juga terikat dengan 

                                                           
1
http://persatuan-jaksa-indonesia.org ( diakses pada tanggal 22-oktober-2015,  Jam :13.50 WIB.) 

http://persatuan-jaksa-indonesia.org/
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Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 

Sipil; 

c. Jasa Jaksa Pengacara Negara relatif lebih efektive dan efisien. 

Wewenang kejaksaan sebagai jaksa pengacara negara tersebut merupakan peran 

Kejaksaan dibagian Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Semua Kejaksaan 

di seluruh Indonesia, baik itu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun 

Kejaksaan Agung memiliki bagian tersendiri untuk penanganan kasus Perdata dan 

Tata Usaha Negara. Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi yang berada di 

Provinsi Banten.  

Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, bahwasanya 

penggunaan jaksa sebagai pengacara negara pada sengketa atau perkara Tata 

Usaha Negara di Provinsi Banten yaitu  jaksa pengacara negara mendapatkan 

kuasa dari gubernur banten untuk mewakili dirinya dalam menghadapi sengketa 

tata usaha negara. Yaitu sengkta yang dimkasud diantaranya adalah mewakili 

Gubernur Banten dalam kedudukannya sebagai Termohon Kasasi Gugatan Tata 

Usaha perkara gugatan Nomor : 14/G/2011/PTUN-BDG  pada Pengadila Tata 

Usaha Negara di Bandung,  yang digugat oleh DPK Apindo Kabupaten 

Tangerang.  

Dalam masalah Surat Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep. 782-Huk/2010, 

Tanggal 28 Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten 

No. 561/Kep. 678-Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum  Kabupaten 

Tangerang Provinsi Banten Tahun 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Banten 

No.561/Kep. 784-Huk/2010, Tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas 
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Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.680-Huk/2010 tentang Penetapan Upah 

Minimum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2011. 

Berdasarkan data tersebut, Kejaksaan Tinggi di Provinsi Banten telah menangani 

kasus-kasus yang terkait Tata Usaha Negara sebagai jaksa pengacara negara. 

Bahkan Jaksa Pengacara Negara mewakili Gubernur Banten dalam menyelesaikan 

perkara yang dihadapinya. Hal tersebut menimbulkan suatu pertanyaan 

bagaimanakah eksistensi ataupun keberadaan jaksa pengacara negara tersebut 

sehingga jasanya dapat lebih diperhitungkan untuk digunakan dibandingkan 

dengan jasa advokad oleh pemerintah Provinsi Banten 

Memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta adanya penambahan peran Jaksa 

Penuntut Umum sebagai Pengacara Negara, maka peneliti tertarik untuk 

membahas dan mengkaji hal tersebut, maka dituangkanlah ke dalam skripsi yang  

berjudul “Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam Penyelesaian 

Sengketa Tata Usaha Negara ( studi Kejaksaan Tinggi Banten)”. 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu yaitu : 

a. Bagaimanakah Eksistensi dari Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa Tata 

Usaha Negara ? 

b. Bagaimanakah kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang 

mewakili sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Banten ? 
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1.2.2 Ruang Lingkup 

Mengingat luasnya kajian ilmu hukum, maka penulis membatasi ruang lingkup 

penelitian untuk tidak meluasnya persoalan yang dibahas mengingat adanya 

keterbatasan waktu, kemampuan dan biaya yang ada pada penulis, maka perlu 

dibatasi ruang lingkup persoalan yang diteliti hanya meliputi : 

a. Eksistensi dari Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa Tata Usaha Negara. 

b. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara di Perkara Tata Usaha Negara 

c. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili sengketa 

Tata Usaha Negara di Provinsi Banten 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pokok bahasan di atas maka 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui eksistensi dari Jaksa Pengacara Negara dalam sengketa 

Tata Usaha Negara. 

2. Untuk mengetahui kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang 

mewakili sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Banten 

 

1.3.2 Kegunanan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

terhadap penelitian hukum, khususnya mengenai rangkap peran fungsi jaksa 

sebagai Pengacara Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara. 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada 

masyarakat luas bahwasanya peran kejaksaan tidak hanya sebagai Penuntut 

Umum saja, akan tetapi bisa juga sebagai Pengacara Negara dalam perkara 

Perdata dan Tata Usaha Negara. 

 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara 

Secara etimologi, eksistensi berasal dari Bahasa Inggris yaitu excitence, dari 

bahasa latin exixtere yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan aktual. 

Dari kata ex berarti keluar dan sistere yang berarti muncul atau timbul. Menurut 

seorang ahli filsafat (filsuf) bernama Karl Jaspers memaknai eksistensi sebagai 

pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan 

objektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadi dirinya sendiri 

dan menunjukkan dirinya adalah makhluk eksistensi. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksistensi adalah keberadaan, 

kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Menurut Sukanto Satoto sampai saat 

ini tidak ada satupun tulisan ilmiah bidang hukum, baik berupa buku, desertasi 

maupun karya ilmiah lainnya yang membahas secara khusus pengertian eksistensi. 

Pengertian eksistensi selalu dihubungkan dengan kedudukan dan fungsi hukum 

atau atau fungsi suatu lembaga hukum tertentu. Sjachan Basah mengemukakan 

pengertian eksistensi dihubungkan dengan kedudukan, fungsi, kekuasaan, atau 

wewenang pengadilan dalam lingkungan peradilan administrasi di Indonesia. 
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Dari beberapa pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa eksistensi dalam 

tulisan ini adalah mengenai adanya keberadaan suatu kedudukan, fungsi, 

kekuasaan, atau wewenang yang mengakibatkan perubahannya suatu hal. Baik 

perubahan itu merupakan perubahan menuju positif ataupun perubahan menuju 

negatif. 

Jaksa (Sanskerta: adhyakṣ a; Inggris: prosecutor; bahasa Belanda: officier van 

justitie) adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum yang bertugas 

menyampaikan dakwaan atau tuduhan di dalam proses pengadilan terhadap orang 

yang diduga telah melanggar hukum.   

Istilah adhyaksa dari bahasa Sansekerta dibawa dari india dan berpengaruh dalam 

masa peradaban Hindu di Indonesia. Di Majapahit, istilah tersebut digunakan 

dalam struktur yudikatif sejenis dengan istilah yaksa, dhyaksa, dan 

dharmadhyaksa. Pada masa Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389), dhyaksa 

merupakan jabatan hakim yang menangani masalah peradilan di persidangan. 

Dhyaksa dikepalai oleh seorang adhyaksa bukan hanya sebagai hakim tertinggi 

(oppenrrechter) namun juga sebagai pengawas (opzichter).  
1
 

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : 

 " Jaksa adalah Pejabat Fungsional yang diberi wewenang oleh undang-

undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang 

lain berdasarkan undang-undang." 

                                                           
1
 Sumanjaya. 2002. Kejaksaan RI dalam Lintasan Sejarah. Majalah Hukum Kejaksaan : Jakarta. 

Hlm. 32 
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Sedangkan Kejaksaan menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, 

Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya dalam undang-undang ini disebut 

kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara 

dibidang penuntutan. Ketentun ini diubah dengan dicabutnya undang-undang 

tersebut dan mulai diberlakukannya Undang-Undang yang baru mengenai 

Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. 

Dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa kejaksaan adalah lembaga 

pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 

kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Perubahan ketentuan ini lebih 

menguatkan lingkup pengabdian hukum kejaksaan memang bukan hanya 

penuntutan, tetapi lebih luas lagi sesuai dengan perundang-undangan yang 

mengaturnya. 

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang 

berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa 

Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan 

Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara 

khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang 

utuh yang tidak dapat dipisahkan.  

Selanjutnya mengenai lembaga kejaksaan, jika dilihat dari posisinya terhadap 

negara, kejaksaan merupakan lembaga sentral dalam penegakkan hukum yang 

dimiliki negara penganut aliran filsafat hukum rule of law. Aliran rule of law 

memilik tiga unsur yaitu : 
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a. Supremasi Hukum Atau Kedaulatan Hukum, Yaitu Kekuasaan Tertinggi Di 

Negara Adalah Hukum; 

B. Persamaan Dalam Kedaulatan Hukum Bagi Setiap Orang; 

C. Hak Asasi Manusia Berasal Dari Kehidupan Moral Masyarakat Sebagai 

Manusia, Bukan Berasal Dari Konstitusi. Hak Asasi Manusia Yang Ada 

Dalam Konstitusi Hanya Bertindak Sebagai Penegas Kalau Hak Tersebut 

Dilindungi Oleh Negara.  

 

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan 

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, 

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih 

berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, 

penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (KKN). Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, 

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan 

wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan 

pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan secara merdeka 

adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari 

pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. 

 

Dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, menyebutkan bahwa 

tugas dan wewenang kejaksaan yaitu : 

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan penuntutan; 



13 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 

c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam 

pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik. 

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat 

bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama 

negara atau pemerintah. 

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan : 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegak hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara; 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

 

Berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut, maka muncullah istilah 

Pengacara Negara. Sejalan dengan kedudukannya tersebut, maka pihak yang 
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berperkara yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara adalah Negara, dapat dari 

lembaga eksekutif, legislatif atau yudikatif yang sedang bersengketa.  

Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Peraturan Jaksa 

Agung RI No.040/A/JA/12/2010 yaitu : 

1. Bantuan Hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, 

Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus baik sebagai penggugat maupun tergugat; 

2. Pertimbangan Hukum yaitu memberikan pendapat hukum atau legal opinion 

dan atau pendampingan (legal asistance) atas dasar permintaan dari 

lembaga maupun instasi pemerintah pusat/daerah yang pelaksanaannya 

berdasarkan Surat Perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha 

Negara (JAMDATUN) atau Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri; 

3. Pelayanan Hukum yaitu memberikan penjelasan tentang masalah perdata 

dan tata usaha negara kepada anggota masyarakat yang meminta; 

4. Penegakan hukum yaitu mengajukan gugatan atau permohonan kepada 

Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan 

perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan 

melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan 

masyarakat, antara lain: 

a. Pengajuan Pembatalan Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974) 

b. Permohonan Perwalian Anak di bawah umur (Pasal 360 Burgerlijk 

Wetboek ) 

c. Permohonan pembubaran PT atau Perseroan Terbatas  (Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2007) 

d. Permohonan kepailitan (Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004) 

e. Gugatan uang pengganti (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) 
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f. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu 

Yayasan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 jo Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2004) 

g. Permohonan Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

h. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluuran martabat 

notaris (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) 

 

5. Tindakan Hukum lainnya, yaitu yang didasari oleh permohonan salah satu 

pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator 

apabila kedua lembaga/instasi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui 

fungsi mediator/fasilitator oleh Jaksa Pengacara Negara dan tidak mewakili 

salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan 

memfasilitasi solusi bagi penyelesaikan sengketa keperdataan atau tata 

usaha negara antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D. 

Sebagai kuasa dari instansi pemerintah atau BUMN, Jaksa Pengacara Negara 

diwakili oleh kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan surat kuasa 

khusus dan tidak semua jaksa otomatis menjadi jaksa pengacara negara, karena 

penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional 

melaksankan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun).
2
 

2.2 Tujuan Jaksa Pengacara Negara 

Tujuan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara atau Jaksa Pengacara 

Negara yang menjadi landasan dan pedoman yang harus menjadi acuan dalam 

melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata 

Usaha Negara (JAM DATUN) adalah sebagai berikut : 

                                                           
2
 Jusuf, Muhammad. 2014. Hukum Kejaksaan. Laksbang Justitia : Surabaya. Hlm.25. 
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a. Menjamin Tegaknya Hukum. 

Sebagaimana tujuan hukum pada umumnya, tujuan Hukum Perdata dan 

Hukum Tata Usaha Negara ialah mewujudkan keadilan (filosofis) 

memelihara ketertiban dan kepastian hukum (yuridis) serta melindungi 

kepentingan umum (sosiologi), sehingga hukum perlu ditegakkan agar 

tujuan hukum itu dapat terwujud dan terpelihara. Dalam hal ini satuan kerja 

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) turut 

bertanggung jawab dalam penegakan hukum di bidang perdata dan tata 

usaha Negara sebagai wakil atau berbuat untuk dan atas nama Negara, 

pemerintah serta kepentingan umum; 

b. Menyelamatkan Kekayaan Negara 

Sesuai dengan tuntutan era reformasi untuk membasmi korupsi demi 

menyelamatkan keuangan atau kekayaan negara, maka satuan kerja Jaksa 

Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) di bentuk 

untuk turut serta berperan menyelamatkan dan memulihkan keuangan 

keuangan atau kekayaan Negara melalui penegakan hukum yang berintikan 

keadilan dan kebenaran antara lain dengan mennggunakan instrument 

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 34 c Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1971, Pasal 18 Ayat (1) huruf b dan Pasal 32, 33, 

34 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c. Menegakkan Kewibawaan Pemerintah 

Di dalam menyelenggarakan pemerintah, lebih-lebih dalam era reformasi, 

akan banyak kegiatan yang melibatkan peran aktif pemerintah, baik badan 
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hukum maupun pejabat Tata Usaha Negara, dalam hubungan dengan 

masyarakat. Tidak jarang kewibawaan pemerintah terganggu sehingga perlu 

upaya untuk melindungi dan menegakkan kewibawaan pemerintah tersebut. 

d. Melindungi Kepentingan Umum 

Tidak jarang Kepentingan Umum dirugikan sebagai akibat dari perbuatan 

suatu badan hukum atau perseorangan . Dengan dibentuknya satuan kerja 

Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN), 

diharapkan Kejaksaan dapat turut serta berperan untuk melindungi 

kepentingan umum dan memulihkan kerugian yang di akibatkan oleh 

perbuatan melawan hukum.
3
 

 

2.3 Pengacara atau Advokat 

Pengacara (lawyer) disebut juga attorney di Jepang, Srilanka, Afrika, dan 

Amerika Serikat. Di Inggris, Belgia, Afrika Selatan, India dan Israel adalah 

Advocate. Kata advokat berasal dari bahasa latin, yaitu advocare yang berarti 

untuk melindungi, untuk memanggil seorang penolong. Dalam Bahasa Belanda, 

advokat adalah advocaat en procureur yang berarti penasihat hukum, pembela 

perkara, pengacara. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, yaitu advocate adalah 

person who does this professionally in a court of law, yang berarti seseorang yang 

berprofesi sebagai seorang ahli hukum di pengadilan, melindungi dengan 

argumen, untuk mendukung.  

 

                                                           
3
 Pengarahan Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Raker Kejaksaan 

5 juni 2000, Hlm.11. 
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Advokat sendiri menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa : 

“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik 

didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan 

ketentuan undang-undang ini.” 

Sebelum Undang-Undang tentang Advokat berlaku, di Indonesia banyak 

penggunaaan nama yang menyangkut profesi advokat seperti  pengacara, 

penasihat hukum, dan konsultan hukum. Setelah Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003 tentang Advokad ini diberlakukan, mengacu pada Pasal 32 undang-

undang tersebut, maka  pengacara, penasihat hukum, dan konsultan hukum, 

semuanya disebut sebagai advokat. 

Advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah salah satu perangkat hukum 

dalam proses peradilan kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya, 

menegakkan hukum dan keadilan. Lebih tegas lagi adalah salah satu pilar 

supremasi hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia.  

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup pada istilah “penegak hukum” sangat 

luas, oleh karena menyangkut mereka yang secara langsung dan tidak langsung 

berkecimpung dibidang penegakkan hukum. dari pengertian luas tersebut, 

Soerjono lebih membatasi pengertiannya, yaitu kalangan yang secara langsung 

berkecimpung dalam bidang penegakkan hukum yang tidak hanya mencakup Law 

Enforcement akan tetapi juga Peace Maintence. Dengan demikian mencakup 

mereka yang bertugas dibidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, 

kepengacaraan dan pemasyarakatan. 
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Sementara istilah penegak hukum yang sebenarnya merupakan terjemahan dari 

Law enforcement officer yang dalam arti sempit hanya berarti polisi tetapi dapat 

juga mencakup jaksa. Namun, di Indonesia diperluas pula dengan para hakim dan 

memasukkan pula dalam pengertian penegak hukum ini para pengacara 

(advokat).
4
 

Penegasan advokat sebagai penegak hukum dinyatakan oleh Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu : 

“Advokad berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang 

dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” 

Dalam penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan 

sebagai berikut : 

“Yang dimaksud dengan advokat berstatus sebagai penegak hukum adalah 

advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang 

mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam 

menegakkan hukum dan keadilan.” 

Prinsip bebas dan mandiri ini diperlukan sebagai kontribusi pelaksanaan 

kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan dan pengaruh dari luar. Hal 

mana prinsip ini utamanya tercermin pada pengangkatan, pengawasan dan 

penindakan advokat. Karena pengangkatan dan pengawasan advokad dilakukan 

oleh Organisasi Advokat, bukan lagi oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bahkan dalam hal advokat berhenti atau 

diberhentikan dari profesinya  juga dilakukan oleh Organisasi Advokat. 

Mahkamah Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia hanya mendapat 

                                                           
4
 Santoso, Topo. 2000. Polisi dan Jaksa :Keterpaduan atau Pergulatan. Pusat Studi Peradilan 

Pidana Indonesia : Depok. Hlm. 19 
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salinan surat keputusan pengangkatan advokat, sedangkan bila ada penindakan 

maka putusannya yang disampaikan kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya jika 

ada pemberhentian advokat, maka Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan 

lembaga penegakkan hukum lainnya (Pengadilan Negeri, Kejaksaan, Kepolisian) 

mendapat salinan surat keputusan pemberhentian advokat tersebut, bukan sebagai 

laporan pemberhentian tersebut.
5
 

2.4 Kebijakan Pemerintah 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian 

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan 

suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, 

organisasi, dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Menurut Hans J. Wolf 

yang dimaksud dengan kebijakan adalah usaha mencapai tujuan tertentu dengan 

sasaran tertentu dan urutan tertentu.  

Istilah kebijakan yang merupakan terjemahan dari policy biasanya dikaitkan 

dengan keputusan pemerintah.  Karena pemerintahlah yang mempunyai 

wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat, dan 

bertanggungjawab melayani kepentingan umum. 

Sedangkan kebijakan pemerintah mempunyai pengertian yaitu suatu keputusan 

yang dibuat secara sistematik oleh pemerintah dengan maksud dan tujuan tertentu 

yang menyangkut kepentingan umum. 

                                                           
5
 Waluyo, Bambang. 2006. Masalah Tindak Pidana danUpaya Penegakkan Hukum. Sumber Ilmu 

Jaya : Jakarta. Hlm. 207 
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Sesuai dengan sistem administrasi Negara Republik Indonesia kebijakan dapat 

terbagi 2 (dua) yaitu : 

a. Kebijakan Internal, yaitu kebijakan yang mempunyai kekuatan mengikat 

aparatur dalam organisasi pemerintah sendiri. 

b. Kebijakan Eksternal, yaitu kebijakan yang mengikat masyarakat umum, 

sehingga kebijakan eksternal harus merupakan kebijakan tertulis. 

 

2.5 Keputusan Tata Usaha Negara 

Istilah keputusan merupakan terjemahan dari istilah beschikking yang berasal dari 

Bahasa Belanda, sedangkan dalam Bahasa Perancis disebut dengan istilah acte 

administratif. Pengertian keputusan menurut E. Utrecht ialah suatu perbuatan 

hukum publik yang bersegi satu yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah 

berdasarkan suatu kekuasaan istimewa. 

 

Menurut Van Der Pot, keputusan ialah perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat 

pemerintah dan pernyataan-pernyataan alat-alat pemerintah itu dalam 

menyelenggarakan hal istimewa dengan maksud mengadakan perubahan dalam 

hubungan-hubungan hukum. 

 

WF. Prins merumuskan keputusan sebagai suatu tindakan hukum sepihak dalam 

lapangan pemerintahan yang dilakukan oleh alat pemerintahan berdasarkan 

wewenang yang ada pada alat atau organ itu. 

 

Berdasarkan definisi keputusan diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa 

keputusan ialah suatu perbuatan hukum publik bersegi satu, yang dilakukan oleh 
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alat pemerintah berdasarkan suatu kekuasaan atau wewenang istimewa dengan 

maksud terjadinya perubahan hubungan hukum. 

Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan bahwa : 

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang 

dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan 

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang 

menimbulkan akibat hukum bagi seseorng atau badan hukum perdata.” 

Jika diuraikan dari pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, maka dapat 

diketahui bahwa unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagai 

berikut: 

a. Penetapan tertulis, menurut penjelasan pasal tersebut istilah penetapan 

tertulis terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan 

yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan 

Tata Usaha Negara itu memang diharuskan tertulis, namun yang 

diisyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan 

pengangkatan dan sebagainya; 

b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, menurut Pasal 1 

angka 8 yang dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-

undangan, menurut penjelasan Pasal 1 angka 3 yang dimaksudkan dengan 
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tindakan hukum tata usaha negara adalah perbuatan hukum Badan atau 

Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada ketentuan hukum tata 

usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain; 

d. Bersifat konkret, induvidual, dan final, bersifat konkret artinya objek yang 

diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi 

berwujud, bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak 

ditujukan untuk umum, tetapi tertentu, baik alamat maupun hal yang dituju, 

bersifat final artinya sudah definitif atau sudah tidak dapat dirubah lagi dan 

karenanya dapat menimbulkan akibat hukum; 

e. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Yang 

dimaksud menimbulkan akibat hukum adalah menimbulkan akibat hukum 

tata usaha negara, karena penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau 

Pejabat Tata Usaha yang menimbulkan akibat hukum tersebut adalah berisi 

tindakan hukum tata usaha negara. Akibat hukum tata usaha negara tersebut 

dapat berupa menguatkan suatu hubungan hukum atau keadaan hukum yang 

telah ada (declaratoir), menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan 

hukum yang baru (constitutief), menolak untuk menguatkan hubungan hukum 

atau keadaan hukum yang telah ada, Menolak untuk menimbulkan hubungan 

hukum atau keadaan hukum yang baru. 

 

2.6 Peradilan Tata Usaha Negara 

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Karena itu Pancasila harus dijadikan 

landasan berpijak dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum. Dan 
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Indonesia  juga merupakan negara hukum penganut prinsip the rule of law, hak 

asasi manusia lahir dan hingga memperoleh pengakuan, merupakan hasil dari 

perjuangan rakyat menutut haknya terhadap negara. 

Dalam konsep Negara Hukum Indonesia hak rakyat terhadap negara tidak 

diletakkan sebagai yang utama, demikian pula kewajiban rakyat terhadap negara 

tidak dijadikan sebagai yang utama. Tetapi antara hak dan kewajiban rakyat 

terhadap negara diletakkan dalam posisi yang seimbang, serasi, dan selaras, 

sehingga atas dasar itu tercipta hubungan yang rukun antara rakyat dan 

pemerintah. 

Namun ada kalanya pemerintah atau pejabat dalam melakukan tugas dan 

wewenangnya melampaui tugas dan wewenang tersebut (detournement de puvoir) 

atau pemerintah salah menerapkan undang-undang atau peraturan (abus de droit) 

yang menimbulkan suatu sengketa. 

Apabila dalam negara terjadi sengketa antara pemerintah dengan rakyat, prinsip 

utama yang dikedepankan adalah prinsip penyelesaian sengketa dengan cara 

musyawarah melalui wadah atau sarana upaya administratif, sedangkan 

penyelesaian melalui pengadilan adminisrasi dijadikan sebagai sarana terakhir. 

Maksud dari Pengadilan Administrasi atau di Indonesia dikenal sebagai 

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk memberikan parlindungan atas 

pelanggaran terhadap hak-hak warga masyarakat. Kepada warga diberikan hak 

atau kesempatan untuk menggugat pemerintah melalui peradilan. 
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Menurut Prajudi Atmosudirdjo, tujuan peradilan administrasi adalah untuk 

mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum 

(rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara 

fungsional (efektif) dan atau berfungsi secara efesien. Sedangkan menurut 

Sjachran Basah tujuan peradilan administrasi adalah untuk memberikan 

pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat atau administrasi 

negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan 

kepentingan individu. Bagi administrasi negara akan tercipta ketentraman, 

ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, demi terwujudnya 

pemerintahan bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum  berdasarkan 

Pancasila.
6
 

Dasar peradilan administrasi sendiri terdapat dalam Undang-Undang Dasar Tahun 

1945 (sebelum amandemen) yaitu dalam Pasal 24 yang menyebutkan : 

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. 

(2) Susunan dan kekuasaan badanbadan kehakiman itu diatur dengan 

undang-undang. 

Sebagai pelaksana dari Pasal 24 Undang-Undang Dasar tersebut, maka 

dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentng Ketentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-

undang tersebut menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 

pengadilan dalam lingkungan : 

a. Peradilan Umum; 
                                                           
6
 Marbun, S.F. 2011. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. 

Cetakan ke 3. FH UII Press : Yogyakarta .Hlm.26 
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b. Peradilan Agama; 

c. Peradilan Militer; 

d. Peradilan Tata Usaha Negara. 

Pada Tahun 1999 dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kententuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan selanjutnya pada Tahun 2004, 

dikeluarkan dan diberlakukanlah Undang-Undang baru mengenai Kekuasaan 

Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Dengan 

diberlakukannya undang-undang tersebut, maka mencabut undang-undang nomor 

14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, dan dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan secara tegas dalam Pasal 10 ayat 

(2) yang berbunyi : 

“ Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan 

peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan 

militer, dan peradilan tata usaha negara “ 

Namun Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut tidak bertahan lama, dan 

digantikan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Meskipun mengalami perubahan dan pencabutan undang-undang, 

eksistensi dari peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara tetap diakui. 

Dengan disebutkannya secara tegas dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 yang berbunyi : 



27 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.” 

Dan setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengalami amandemen, tepatnya 

setelah amandemen ketiga di Tahun 2001, eksistensi peradilan Tata Usaha Negara 

secara tegas disebutkan di dalam Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi : 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 

lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 

Konstitusi.” 

Dengan demikian, penyelenggaraan peradilan tata usaha negara (peradilan 

administrasi) di Indonesia merupakan suatu kehendak konstitusi dalam rangka 

memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat secara maksimal. 

Ditambah lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 

tntang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pasal 144 yang menyatakan 

bahwa undang-undang ini dapat disebut sebagai Undang-Undang Peradilan 

Administrasi Negara, maka dewasa ini perlindungan hukum terhadap warga 

masyarakat atas perbuatan yang dilakukan oleh penguasa dapat dilakukan melalui 

tiga badan, yaitu sebagai berikut
7
 : 

a. Badan Tata Usaha Negara, dengan melalui upaya administratif. 

b. Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan 
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 Soejono. 1993. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Oleh Penguasa/ OOD dan Masalah 

Ganti Rugi. Himpunan Karangan di Bidang Hukum TUN : Jakarta. Hlm.41  
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan 

terakhir diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentng 

Peradilan Tata Usaha Negara. 

c. Peradilan Umum, melalui Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata). 

 

2.7 Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

 

2.7.1 Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Upaya 

Administratif 

 

Upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan 

bagian dari suatu sistem peradilan administrasi, karena upaya administratif 

merupakan kombinasi atau komponen khusus yang berkenaan dengan PTUN, 

yang sama-sama berfungsi untuk mencapai tujuan memelihara keseimbangan, 

keserasian dan keselarasan antara kepentingan perseorangan dengan kepentingan 

masyarakat atau kepentingan umum, sehingga tercipta hubungan rukun antara 

pemerintah dan rakyat dalam merealisasikan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Upaya administratif tersebut ialah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh 

seorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap keputusan Tata 

Usaha Negara yang dilaksanakan di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Upaya 
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administraif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 05 tahun 1986  

Pasal 48 ayat (1) terdiri atas dua macam prosedur yaitu :
8
 

a. Keberatan  

yaitu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum 

perdata yang tidak puas terhadap Keputusan Tata Usaha Negara, yang 

penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administratif yang dilakukan 

sendiri oleh badan/ pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan 

itu. Keberatan dilakukan dengan prosedur pengajuan surat keberatan yang 

ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan 

keputuan semula; 

b. Banding Administratif 

Ialah penyelesaian sengketa tata usaha negara secara administratif yang 

dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan 

keputusan yang berangkutan. Banding administratif dilakukan dengan 

prosedur pengajuan surat banding administratif yang ditujukan pada atasan 

pejabat atau instansi lain dan badan/pejabat tata Usaha Negara yang 

mengeluarkan keputusan yang berwenang memeriksa ulang keputusan tata 

usaha negara yang disengketakan (SEMA No.2 Tanggal 9 Juli 1991). 

Dilihat dari Penjelasan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha 

Negara, terdapat dua kategori lembaga/instansi yang berwenang untuk 

menangani adanya Banding Administratif yaitu Instansi atasan dari Pejabat 

yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dan  instansi lain yang 

berwenang.  Instansi atasan tersebut menunjukkan adanya hubungan 
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heirarkhis baik secara struktural ataupun koordinatif, sedangkan instansi lain 

 menunjukkan tidak adanya hubungan hirarki antara  pembuat Keputusan 

Tata Usaha Negara dengan instansi lain tersebut.  

 

Kriteria untuk membedakan penyelesaian ialah ketentuan dalam peraturan 

perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya KTUN atau tolak ukur 

yuridis formal. Dari hal itu dapat diketahui, apakah dapat digunakan atau tidak 

upaya administratif. Kriteria tersebut di atas dapat dilihat dengan mengkaitkan 

substansi ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 48 Undang-Undang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Pasal 48 dapat digunakan sebagai tolak ukur yuridis manakala 

terjadi sengketa Tata Usaha Negara yang menentukan efektivitas gugatan. Sebab, 

Pasal 48 ayat (2) menegaskan bahwa upaya administratif yang disediakan oleh 

Pasal 48 merupakan syarat imperatif yang wajib dilalui jika peraturan dasar dan 

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut mengharuskan dilakukannya upaya 

administratif. Jadi jika dikaitkan dengan obyek sengketa tata usaha negara, perlu 

dilakukan atau tidaknya upaya administratif harus dilihat pada konsideran yuridis 

KTUN.  

Sebelum menggunakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) untuk menempuh prosedur 

gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu harus dilihat ketentuan 

Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam hal suatu badan atau pejabat tata 

Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-

undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara 

tertentu, maka sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui 

upaya administratif yang tersedia.  Pasal 48 ayat (1) itu dapat diinterpretasikan : 
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1. Tidak setiap Keputusan Tata Usaha Negara dapat langsung diselesaikan di 

Pengadilan Tata Usaha Negara; 

2. Kewenangan bagi badan atau pejabat Tata Usaha Negara untuk 

menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu 

meliputi dua hal : 

c. Wewenang itu sifatnya diberikan kepada Badan atau Pejabat Tata 

Usaha Negara sesuai dengan lingkup tugas Badan atau pejabat Tata 

Usaha Negara oleh peraturan perundang-undangan (jadi wewenang itu 

baru diperoleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara setelah secara 

formal diberikan oleh peraturan perundang-undangan); 

d. Wewenang itu memang sudah ada pada badan atau pejabat tata usaha 

negara berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

sehingga penggunaan wewenang itu hanya tinggal melihat pada 

peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut.  

 

 

3. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara oleh badan atau pejabat tata 

usaha negara adalah penyelesaian sengketa secara administratif sehingga 

penilaian dilakukan dengan memperhatikan aspek doelmatiegheid dan 

rechtsmatigheid (aspek hukum dan kebijaksanaannya) atas Keputusan Tata 

Usaha Negara itu. 

4. Penyelesaian melalui upaya administratif yang tersedia merupakan 

ketentuan yang bersifat imperatif, wajib harus dilakukan sebelum 

menggunakan upaya melalui Pasal 53. Hal itu berkaitan dengan pasal 48 

ayat (2) yang menegaskan bahwa pengadilan baru berwenang memeriksa, 

memutus dan menyelesaiakan sengketa tata usaha negara sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1)  jika seluruh upaya administratif yang 

bersangkutan telah digunakan. Apabila seluruh prosedur dan kesempatan 

tersebut pada penjelasan ayat (1) telah ditempuh dan pihak yang 
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bersangkutan masih tetap belum merasa puas, barulah persoalannya dapat 

digugat dan diajukan ke pengadilan. 

Undang-Undang menentukan bahwa atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara 

yang tersedia prosedur upaya administratif, maka upaya administratif tersebut 

harus dijalankan terlebih dahulu. Bila hasil upaya dirasa kurang memuaskan 

barulah diajukan gugatan Tata Usaha Negara, langsung ke Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara sebagai Peradilan Tingkat Pertama, tanpa melalui Peradilan Tata 

Usaha Negara. 

2.7.2 Proses Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Melalui Pengadilan 

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan 

objeknya berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya 

tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif 

terlebih dahulu, yang artinya dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang mengakibatkan 

timbulnya sengketa tata usaha negara tidak ada ketentuan tentang upaya 

administratif yang harus dilalui, maka dapat digunakan prosedur gugatan langsung 

ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 

Apabila sengketa tata usaha negara yang penyelesaiannya sudah melalui upaya 

administratif yang tersedia  (keberatan dan/atau banding administratif) dan sudah 

mendapat keputusan dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau atasan atau 

instansi lain dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan 

Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, akan tetapi terhadap keputusan tersebut, 

orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan dngan dikeluarkannya 
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Keputusan Tata Usaha Negara masih belum dapat menerimanya.
9
 Dalam hal 

digunakan upaya peradilan, maka segi penilaian Hakim terhadap Keputusan Tata 

Usaha Negara didasarkan aspek rechtmatigheid (aspek legalitasnya) saja. 

Tahapan menggugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara diawali pada saat 

penggugat berniat memasukkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sudah 

dari awal harus dipikirkan bahwa sebelum secara resmi gugatan tersebut akan 

diperiksa di persidangan akan ada tiga tahap pemeriksaan pendahuluan atau tahap 

pra pemeriksaan persidangan yang semuanya saling berkaitan yang harus dilalui, 

yaitu pemeriksaan administratif oleh kepaniteraan, Rapat Permusyawaratan 

(prosedur dismisal), dan Pemeriksaan Persiapan dengan spesifikasi kewenangan 

dan prosedur untuk masing-masing tahap tersebut berbeda-beda. 

Penelitian Administrasi dilakukan oleh Kepaniteraan, merupakan tahap pertama 

untuk memeriksa gugatan yang masuk dan telah didaftar serta mendapat nomor 

register yaitu setelah Penggugat/kuasanya menyelesaikan administrasinya dengan 

membayar uang panjar perkara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004  jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 

2009 tidak menentukan secara tegas pengaturan tentang penelitian segi 

administrasi terhadap gugatan yang telah masuk dan didaftarkan dalam register 

perkara di Pengadilan, akan tetapi dari ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang antara lain menyatakan, “Syarat-

syarat gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 56 tidak terpenuhi oleh 

penggugat sekalipun ia telah diberitahukan dan diperingatkan. 

                                                           
9
 Ibid. Hlm.100. 
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Setelah Penelitian Administrasi, Ketua melakukan proses dismissal, berupa 

prosses untuk meneliti apakah gugatan yang diajukan penggugat layak dilanjutkan 

atau tidak. Pemeriksaan Disimissal, dilakukan secara singkat dalam rapat 

permusyawaratan oleh ketua dan ketua dapat menunjuk seorang hakim sebagai 

reporteur (raportir). Dalam Prosedur Dismissal Ketua Pengadilan berwenang 

memanggil dan mendengar keterangan para pihak sebelum menentukan penetapan 

disimisal apabila dipandang perlu.Ketua Pengadilan berwenang memutuskan 

dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan 

bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak 

berdasar,dalam hal : 

a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang 

Pengadilan; 

b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi 

oleh penggugat sekalipun ia telah diberitahu dan diperingatkan; 

c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak; 

d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh 

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat; 

e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya. Dalam hal 

adanya petitum gugatan yang nyata-nyata tidak dapat dikabulkan, maka 

kemungkinan ditetapkan dismissal terhadap bagian petitum gugatan 

tersebut. Hal ini dalam praktek tidak pernah dilakukan karena adanya 

perbaikan gugatan dalam pemeriksaan persiapan.  
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Terhadap penetapan dismissal dapat diajukan perlawanan kepada Pengadilan 

dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diucapkan. Proses 

perlawanan dilakukan secara singkat, serta setidak-tidaknya Penggugat/Pelawan 

maupun Tergugat/Terlawan didengar dalam persidangan tersebut. Berdasarkan 

Surat MARI No. 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993 Perihal : Juklak, 

diatur mengenai Prosedur perlawanan- Pemeriksaan terhadap perlawanan atas 

penetapan dismissal berdasarkan Pasal 62 ayat (3) sampai dengan ayat (6) 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tidak perlu sampai memeriksa materi 

gugatannya seperti memeriksa bukti-bukti, saksi-saksi, ahli, dan sebagainya. 

Sedangkan penetapan dismissal harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum.- Pemeriksaan gugatan perlawanan dilakukan secara tertutup, akan tetapi 

pengucapan putusannya harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 

umum.Terhadap perlawanan yang dinyatakan benar maka dimulailah pemeriksaan 

terhadap pokok perkaranya mulai dengan pemeriksaan persiapan dan seterusnya.  

Majelis yang memeriksa pokok perkaranya adalah Majelis yang sama dengan 

yang memeriksa gugatan perlawanan tersebut tetapi dengan penetapan Ketua 

Pengadilan. Jadi tidak dengan secara otomatis. Dalam hal perlawanan tersebut 

dibenarkan oleh Pengadilan maka penetapan dismissal itu gugur demi hukum dan 

pokok gugatan akan diperiksa, diputus, dan diselesaikan menurut acara biasa. 

Terhadap putusan mengenai perlawanan itu tidak dapat digunakan upaya hukum. 

Baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Apabila pihak Pelawan 

mengajukan permohonan banding atau upaya hukum lainnya, maka Panitera 

berkewajiban membuat akte penolakan banding atau upaya hukum lainnya. 
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Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan 

pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas. Tujuan 

pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara. Segala sesuatu yang 

akan dilakukan dari jalan pemeriksaan tersebut diserahkan kearifan dan 

kebijaksanaan ketua majelis. Oleh karena itu dalam pemeriksaan persiapan 

memanggil penggugat untuk menyempurnakan gugatan dan atau tergugat untuk 

dimintai keterangan/ penjelasan tentang keputusan yang digugat, tidak selalu 

harus didengar secara terpisah. Pemeriksaan persiapan dilakukan di ruangan 

musyawarah dalam sidang tertutup untuk umum, tidak harus di ruangan sidang, 

bahkan dapat pula dilakukan di dalam kamar kerja hakim tanpa toga. Pemeriksaan 

persiapan dapat pula dilakukan oleh hakim anggota yang ditunjuk oleh ketua 

majelis sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh ketua majelis. 

Tenggang waktu 30 hari untuk perbaikan gugatan dalam fase pemeriksaan 

persiapan, janganlah diterapkan secara ketat sesuai bunyi penjelasan Pasal 63 ayat 

3 Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1986. Tenggang waktu 30 hari tersebut tidak 

bersifat memaksa maka hakim tentu akan berlaku bijaksana dengan tidak begitu 

saja menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kalau penggugat 

baru satu kali diberi kesempatan untuk memperbaiki gugatannya..Dalam 

pemeriksaan perkara dengan acara cepat tidak ada pemeriksaan persiapan. Setelah 

ditunjuk Hakim tunggal, langsung para pihak dipanggil untuk persidangan. 

Berdasarkan Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dalam 

pemeriksaan persidangan ada dengan acara biasa dan acara cepat Dalam 

pemeriksaan dengan acara biasa, Pengadilan memeriksa dan memutus sengketa 
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Tata Usaha Negara dengan tiga orang Hakim, sedangkan dengan acara cepat 

dengan Hakim Tunggal. Apabila Majelis Hakim memandang bahwa sengketa 

yang disidangkan menyangkut ketertiban umum atau keselamatan negara, 

persidangan dapat dinyatakan tertutup untuk umum, namun putusan tetap 

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Peranan hakim ketua 

sidang dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara adalah aktif dan 

menentukan serta memimpin jalannya persidangan agar pemeriksaan tidak 

berlarut-larut. Oleh karena itu, cepat atau lambatnya penyelesaian sengketa tidak 

semata-mata bergantung pada kehendak para pihak, melainkan Hakim harus 

selalu memperhatikan kepentingan umum yang tidak boleh terlalu lama dihambat 

oleh sengketa itu .Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban 

pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian 

diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. 

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009 mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran 

materil. Dalam hal pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan, kedua belah pihak 

diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat yang terakhir berupa 

kesimpulan masing-masing. 

Setelah kedua belah pihak mengemukakan kesimpulan, maka Hakim Ketua 

Sidang menyatakan bahwa sidang ditunda untuk memberikan kesempatan kepada 

Majelis Hakim bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan 

segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut.Putusan dalam musyawarah majelis 

yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis merupakan hasil permufakatan bulat, 

kecuali setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai 
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permufakataan bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak. Apabila 

musyawarah majelis tersebut tidak dapat menghasilkan putusan, permusyawaratan 

ditunda sampai musyawarah majelis berikutnya. Apabila dalam musyawarah 

majelis berikutnya tidak dapat diambil suara terbanyak, maka suara terakhir 

Hakim Ketua Majelis yang menentukan.Putusan Pengadilan dapat dijatuhkan 

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum atau ditunda pada hari 

lain yang harus diberitahukan kepada kedua belah pihak.Putusan Pengadilan harus 

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila salah satu pihak atau 

kedua belah pihak tidak hadir pada waktu putusan pengadilan diucapkan, atas 

perintah Hakim Ketua Sidang salinan putusan itu disampaikan dengan surat 

tercatat kepada yang bersangkutan. Tidak diucapkannya putusan dalam sidang 

terbuka untuk umum mengakibatkan putusan Pengadilan tidak sah dan tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

Berdasarkan pasal 97 ayat 7 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986, isi putusan 

TUN dapat berupa : 

a. Gugatan ditolak 

Putusan hakim Peradilan TUN yang menyatakan gugatan ditolak adalah 

berupa penolakan terhadap gugatan penggugat, berarti memperkuat KTUN 

yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN yang bersangkutan. Pada 

umumnya suatu gugatan ditolak oleh Majelis Hakim karena alat-alat bukti 

yang diajukan pihak penggugat tidak dapat mendukung gugatannya, atau 

alat-alat bukti yang diajukan pihak tergugat lebih kuat; 
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b. Gugatan dikabulkan 

Gugatan dikabulkan bisa berarti pengabulan seluruhnya atau pengabulan 

sebagian. Gugatan dikabulkan berarti paula pernyataan bahwa KTUN yang 

digugat dinyatakan batal atau tidak sah; 

c. Gugatan tidak dapat diterima 

Putusan yang berupa gugatan tidak dapat diterima berarti bukan putusan 

terhadap pokok perkara tetapi gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan 

yang ditentukan. Persyaratan tersebut sebagaimana dimaksud dalam 

prosedur dismissal dan/atau pemeriksaaan persiapan; 

d. Gugatan gugur 

Putusan pengadilan yang menyatakan gugatan gugur dalam hal para pihak 

atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan dan 

mereka telah dipanggil secara patut, atau perbaikan gugatan yang diajukan 

oleh pihak penggugat telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan 

(daluwarsa). 

Dalam hal gugatan dikabulkan, maka dalam putusan pengadilan dapat ditetapkan 

kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. 

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (8) dapat disertai 

pembebanan ganti rugi berupa : 

a. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan atau; 

b. Pencabutan keputusan TUN yang bersangkutan dan penerbitan keputusan 

TUN yang baru; atau  

c. Penerbitan keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada Pasal 3. 
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Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) Undang-Undang 

nomor  Tahun 1986 dapat disertai pembebanan ganti rugi. Dalam hal putusan 

pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (8) menyangkut 

kepegawaian, maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 

ayat (10) dan ayat (11) dapat disertai pemberian rehabilitasi. 

Bagi pihak yang tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara 

dapat mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha 

Negara (PT.TUN) dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan Pengadilan Tata 

Usaha Negara diberitahukan secara sah. Mengenai pencabutan kembali suatu 

permohonan banding dapat dilakukan setiap saat sebelum sengketa yang 

dimohonkan banding itu diputus oleh Pengadilan Tinggi TUN. Terhadap putusan 

pengadilan tingkat Banding dapat dilakukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah 

Agung RI. Pemeriksaan ditingkat Kasasi diatur dalam pasal 131 UU Peratun, 

yang menyebutkan bahwa pemeriksaan tingkat terakhir di Pengadilan Tinggi Tata 

Usaha Negara dapat dimohonkan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

Sementara itu apabila masih ada diantara para pihak masih belum puas terhadap 

putusan Hakim Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi, maka dapat ditempuh 

upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI.  

Mengenai mekanisme atau prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 sampai 

Pasal 119 Undang-Undang  Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan lahirnya 

Undang-Undang Nmor 9 Tahun 2004, putusan Peradilan Tata Usaha Negara telah 

mempunyai kekuatan eksekutabel. Hal ini dikarenakan adanya sanksi sanksi 
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administratif serta publikasi terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

(Tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan Peradilan Tata Usaha Negara. 

2.8 Hubungan Kejaksaan dengan Pemerintah 

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat 1 UUD 1945, 

ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan 

Kehakiman. Ketentuan mengenai badan-badan lain tersebut dipertegas dalam 

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Ketentuan mengenai badan-badanlain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan 

kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik 

Indonesia, dan badan-badan lain yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, 

Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia 

Pasal 2 menegaskan bahwa: 

1.Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini 

disebut Kejaksaan lembaga pemerintah yangmelaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan sertakewenangan lain berdasarkan undang-

undang. 

2.Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara merdeka. 

3.Kejaksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan 

tidak terpisahkan 

 

 

Mencermati isi Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, dapat 

diidentifikasi beberapa hal, yaitu: 

1. Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintahan; 

2. Kejaksaan melakukan kekuasaan (kewenangan) di bidang penuntutan dan 

kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang; 
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3. Kekuasaan (kewenangan) itu dilakukan secara merdeka; 

4. Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan 

Berdasarkan pengaturan di atas dapat dijelaskan bahwa kedudukan kejaksaan 

sebagai suatu lembaga pemerintahan yang melakukan kekuasaan negara di bidang 

penuntutan, bila dilihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa 

kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada disuatu kekuasaan eksekutif. 

Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan kejaksaan dalam melakukan 

penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah 

terjadinya ambivalensi (pertentangan) kedudukan kejaksaan Republik Indonesia 

dalam penegakan hukum di Indonesia. 

Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan disebutkan dalam Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Kejaksaan, kejaksaaan berwenang untuk 

melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-

undang. Sedangkan kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan telah 

dinyatakan secara tegas di dalam Pasal 1 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 

Tahun  2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa 

penuntut Umum adalah kejaksaan yang telah diberikan kewenangan oleh undang-

undang kejaksaan. 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004, kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, kejaksaan membina 

hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan 
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negara atau instansi lainya serta memeberikan pertimbangan dalam bidang hukum 

kepada isntansi pemerintah lainnya. 

Dalam menjalankan hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan 

keadilan serta badan negara atau instansi pemerintah lainnya, kejaksaan 

mempunyai Pusat Penerangan Hukum, berkedudukan sebagai pelaksana tugas di 

Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Hubungan Media Massa, Hubungan 

Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan 

organisasi Kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada 

Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. 

Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara Lembaga Pemerintah dan Non 

Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan 

pemberian pelayanan teknis penerangan hukum kepada Lembaga Negara, 

Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah serta Lembaga lainnya di dalam dan 

luar negeri, penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

hubungan kerjasama serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Peneriman 

Pengaduan Masyarakat. (Tupoksi berdasarkan pasal 457-460 Peraturan Presiden 

Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia 

Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan 

Republik Indonesia).  

Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat 

Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I dalam forum ”Pos Penerimaan 
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Pengaduan dan Laporan Masyarakat”. Di tingkat daerah dilaksanakan oleh 

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di 

seluruh Indonesia dalam forum ”Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan 

Pengaduan Masyarakat”.
10

 

2.9 Surat Kuasa Khusus 

Menurut Pasal 1975 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat kuasa khusus 

adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu 

atau lebih. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan 

apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi, karena ada tindakan-

tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut 

menjadi surat kuasa khusus. 

Surat kuasa khusus tersebut harus memuat secara jelas dan rinci dan tidak boleh 

mempunyai arti ganda mengenai hal-hal yang dikuasakan, dengan menyebutkan 

pihak-pihak berperkara, keputusan objek sengketa, waktu pemberian kuasa, 

perbuatan-perbuatan hukum apa saja yang dapat dilaksankan atau dikerjakan oleh 

penerima kuasa dan tahapan-tahapan tingkat pemeriksaannya. Khusus bagi 

tergugat harus menyebutkan nomor perkaranya. 

Jika dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa penerima kuasa 

diberikan hak subtitusi, maka kepada penerima kuasa diberikan hak untuk 

menunjuk penerima kuasa baru, tetapi sebaliknya jika tidak disebutkan bahwa 

penerima kuasa diberikan hak subtitusi, maka kepada penerima kuasa tidak diberi 

hak untuk menunjuk penerima kuasa baru. 

                                                           
10

 https://www.kejaksaan.go.id/ ( diakses pada tanggal 22-oktober-2015,  Jam :21.50 WIB.) 
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Penggunaan surat kuasa khusus dalam penanganan perselesaian sengketa tata 

usaha negara diatur di dalam Pasal 57, Pasal 58 dan Pasal 84 Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dari ketentuan yang 

terdapat dalam Pasal 57 ayat (2), dapat diketahui bahwa cara pemberian kuasa 

adalah dengan memberikan surat kuasa khusus atau dengan memberikan kuasa 

secara lisan di depan sidang pengadilan. Suatu surat kuasa meskipun disebutkan 

surat kuasa khusus, tetapi kalau isinya bersifat umum, surat kuasa tersebut bukan 

termasuk surat kuasa khusus seperti yang dimaksud oleh Pasal 57 ayat (2).
11

 

Surat kuasa khusus dapat juga dibuat di luar negeri, tetapi dengan syarat yang 

telah ditentukan oleh Pasal 57 ayat (3) yang menentukan bahwa bentuk dari surat 

kuasa khusus tersebut harus memenuhi persyarata di negara yang bersangkutan 

dan diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, serta 

kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi. 

                                                           
11

 Ibid. Hlm. 72. 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah Pendekatan 

Normatif. Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menginventaris dan mengkaji 

hasil studi pustaka berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, dokumen-

dokumen hukum, karya tulis, serta buku-buku yang telah ada dan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang akan dibahas. 

 

3.2 Sumber Data 

 

Data yang digunakan guna menunjang hasil penelitian normatif ini adalah data 

sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada seperti studi dokumentasi dan literatur. Dengan 

mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, karya ilmiah para sarjana dan 

khususnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada 

kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas. Data sekunder terdiri dari 

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. 

a. Bahan hukum primer yang ada yaitu antara lain meliputi : 

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
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2) Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara 

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

4) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 

5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia 

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara 

8) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan 

9) Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

10) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 

tentag Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan 

Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara 

b. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang seperti buku-

buku ilmu hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, Surat Kuasa 

Khusus, Nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) serta 

bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan. 
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c. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan 

primer dan bahan sekunder meliputi Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa 

Indoneisia (KBBI). 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan dengan 

cara berupa study kepustakaan. Yaitu dilakukan dengan menelaah, membaca 

buku-buku, mempelajari, mencatat, dan mengutip buku-buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum yang ada kaitannya dengan 

eksistensi jaksa sebagai pengacara negara dalam sengketa tata usaha negara. 

 

3.4 Prosedur Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul dengan baik melalui studi kepustakaan kemudian data 

diolah dengan cara mengelompokkan kembali data, setelah itu diidentifikasi 

sesuai dengan pokok bahasan. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh, 

maka penulis melakukan kegiatan-kegiatan antara lain : 

1. Inventarisasi bahan, yaitu dengan cara pencatatan atau pengumpulan data-

data yang berkaitan dengan permasalah yang akan dibahas. 

2. Pendeskripsian bahan, yaitu dengan cara pemaparan atau penggambaran 

dengan jelas dan terperinci mengenai bahan-bahan yang telah dikumpulkan. 

3. Sistematisasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah 

ditentukan dan sesuai dengan pokok bahasan secara sistematis dengan 

maksud untuk memudahkan dalam menganalisis data. 
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4. Interprestasi data, yaitu suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis 

dengan pernyataan, kriteria, standar atau tolak ukur dalam penelitian yang 

dibahas. 

 

3.5 Analisis Data 

Dalam menganalisa data yang digunakan, metode yang digunakan adalah analisis 

Deskriptif Kualitatif, yaitu analisis yang menggunakan kalimat-kalimat untuk 

menjelaskan data yang telah tersusun secara logis, rinci dan jelas, sehingga 

memudahkan untuk dimengerti guna menarik kesimpulan tentang masalah yang 

diteliti. Kemudian akan dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif, yaitu 

suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum guna 

memperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang 

dibahas. 



 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

Provinsi  Banten ditetapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 

tentang  Pembentukan Provinsi Banten dengan wilayah meliputi Kabupaten 

Lebak, Kabupaten  Pandeglang, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota 

Tangerang dan Kota  Cilegon dengan ibukota Serang. Seiring dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang  Pembentukan 

Provinsi Banten maka dibentuklah Kejaksaan Tinggi Banten berdasarkan  

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002, tertanggal 14 Maret 2002 tentang 

Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka 

Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo. 

4.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

Berdasarkan Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. 

1. Di bidang pidana, kejaksaan kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: 

a. Melakukan penuntutan; 

b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap; 
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c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanan putusan pidana bersyarat, 

putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; 

d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

undang-undang; 

e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan kepengadilan yang dalam 

pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik. 

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus 

dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas 

nama negara atau pemerintah. 

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan : 

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b. Pengamanan kebijakan penegak hukum; 

c. Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat 

dan negara; 

e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; 

f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. 

4.1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

Visi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI no: 

INS-002/A/JA/1/2005 tentang  Perencanaan Stratejik dan Rencana Kinerja 

Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2005 adalah  “Terwujudnya kepastian 

hukum yang berintikan dan keadilan dilandasi oleh peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dengan didukung oleh aparatur yang profesional, memiliki 

integritas moral yang tangguh dan disiplin yang tinggi untuk turut menegakkan 

supremasi hukum dengan memperhatikan rasa keadilan yang tumbuh dan 

berkembang dalam masyarakat serta memperhatikan hak asasi manusia.” 

Misi Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan Instruksi Jaksa Agung RI 

Nomor: INS-002/A/JA/1/2005 tentang  Perencanaan Stratejik dan Rencana 

Kinerja Kejaksaan RI tahun 2005 adalah sebagai berikut : 

a. Mengamankan dan mempertahankan Pancasila sebagai falsafah hidup 

bangsa terhadap usaha-usaha yang dapat menggoyahkan sendi-sendi 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 

b. Mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan 

kebenaran berdasarkan hukum serta mengindahkan norma-norma 

keagamaan, kesopanan dan kesusilaan seta wajib menggali nilai-nilai 

kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat; 

c. Mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut 

menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan 

pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur 

berdasarkan pancasila; 

d. Menjaga dan menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara; 

e. Melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum. 
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4.1.3 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 

berikut : 

 

Gambar 1 

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

 

 

 

a. Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan 

atas  manajemen,  perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana 

dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan 
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tatalaksana, pengelolaan atas milik negara   yang menjadi tanggung 

jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan 

pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan 

teknis dan adminstrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan 

tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud dalam Pasal 497 Perja 

nomor 009 tahun 2011, Asisten Bidang Pembinaan menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pembinaan 

berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis; 

2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan kerjasama 

seluruh satuan kerja di bidang administrasi; 

3. Penyiapan rencana dan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam 

penyusunan rencana dan program pembangunan prasarana dan sarana, 

pemantauan, penilaian serta pengendalian pelaksanaannya; 

4. Pembinaan manajemen, organisasi tatalaksana, analisis jabatan, 

jabatan fungsional Jaksa, urusan ketatausahaan dan pengelolaan 

keuangan, kepegawaian, perlengkapan perpustakaan, dan milik negara 

yang menjadi tanggung jawabnya; 

5. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, ketrampilan dan integritas 

kepribadian aparat Kejaksaan; 

6. Melaksanakan pembinaan manajemen terhadap pengelolaan data dan 

statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi 

informasi di lingkungan Kejaksaan Tinggi. 
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b. Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang 

bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Asisten 

Bidang Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan 

wewenang :  

1. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan 

penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna 

mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di 

bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, 

pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap 

orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan 

ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata 

dan tata usaha negara di daerah hukumnya; 

2.     Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan 

kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta 

pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya. 

c. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan 

pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, 

penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam 

perkara tindak pidana umum. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum 

dipimpin oleh Asisten Tindak Pidana Umum 

d. Asisten Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan 

penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, 
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penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap,  upaya hukum, pengawasan terhadap 

pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan 

pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam 

perkara tindak pidana khusus. 

e. Asisten Bidang Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur 

pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau 

mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan 

tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN),Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masyarakat di bidang 

perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan 

hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum 

Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 553 Peraturan Jaksa Agung Nomor 9 

Tahun 2011, Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

menyelenggarakan fungsi : 

1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan teknis berupa pemberian 

bimbingan, pembinaan dan pengamanan teknis di bidang perdata dan 

tata usaha negara; 

2. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan penegakan, bantuan, 

pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain, baik sebagai 

penggugat maupun tergugat untuk mewakili kepentingan negara, 

pemerintah, BUMN, BUMD di dalam maupun di luar pengadilan serta 

memberi pelayanan hukum kepada masyarakat; 
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3. Pelaksanaan dan pengendalian gugatan uang pengganti atas putusan 

pengadilan, gugatan ganti rugi untuk menyelamatkan kekayaan negara 

terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara; 

4. Pembinaan kerja sama, koordinasi dengan instansi terkait memberikan 

bimbingan dan petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan 

tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkut; 

5. Penyiapan bahan saran, konsep pendapat dan pertimbangan hukum 

mengenai perdata dan tata usaha negara dan masalah hukum lainnya 

dalam kebijaksanaan penegakan hukum; 

6. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas 

aparat perdata dan tata usaha negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi 

yang bersangkutan. 

f. Asisten Bidang Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan 

dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern  semua unsur Kejaksaan 

baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri maupun Cabang Kejaksaan 

Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta 

melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala 

Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

4.1.4 Hubungan Hukum Antara Pemerintah Provinsi Banten dengan 

Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan 

negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, 

kejaksaan tunduk pada aturan hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan Pemerintah Provinsi 
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Banten merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dimana Pemerintah Provinsi Banten 

tunduk dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah.  Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa Kejaksaan 

Tinggi Provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi Banten mempunyai wilayah 

kedudukan, tugas dan fungsi yang berbeda. 

Perbedaan kedudukan, tugas dan fungsi antara Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

dengan Pemerintah Provinsi Banten dapat menyiratkan bahwa kedua lembaga 

tersebut tidak memiliki suatu hubungan satu dengan yang lainnya, akan tetapi 

pada kenyataannya Kejaksaan Tinggi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten 

masih dapat memiliki suatu hubungan hukum. Hubungan hukum yang terjadi 

antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten 

ialah dikarenakan adanya suatu perjanjian mengenai hak dan kewajiban antara 

masing-masing pihak.  

Hal tersebut dijelaskan secara tegas dalam Pasal 32 Undang-Undang No. 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut 

menyatakan bahwa  di samping tugas dan wewenang kejaksaan yang diatur dalam 

Pasal 30 undang-undang tersebut, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang 

lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama 

dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi 
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lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan 

pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.  

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Kejakasaan Tinggi provinsi Banten dapat 

membuat suatu perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten. 

Perjanjian kerjasama tersebut dituangkan dalam suatu Memorandum of 

Understanding (MoU) atau nota kesepakatan. Perjanjian kerjasama yang telah 

dibuat antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi 

Banten adalah Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha 

Negara. Perjanjian kerjasama tersebut dibuat pada Tanggal 26 Juni 2008 dengan 

para pihak masing-masing yaitu pihak pertama atas nama Hj. Ratu Atut 

Chosiyah,S.E. yang mana dalam perjanjian tersebut bertindak untuk dan atas 

nama Pemerintah Daerah Provinsi Banten. Dengan pihak kedua yaitu Lari Gau 

Samad,S.H., M.Hum, yang mana dalam perjanjian tersebut bertindak untuk dan 

atas nama Kejaksaan Tinggi Banten. Memorandum of Understanding (MoU) atau 

nota kesepakatan yang dibuat tersebut merupakan suatu penegasan mengenai 

adanya hubungan hukum antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan 

Tinggi Banten. 

Isi dari perjanjian kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara antara 

pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten bahwasanya 

pemerintah Provinsi Banten selaku pihak pertama dan Kejaksaan Tinggi Banten 

selaku pihak kedua menyatakan telah sepakat untuk mengadakan kerjasama 

dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan Bantuan Hukum, 
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Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Tindakan Hukum lainnya, dengan 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Pasal 1 : 

“ kerjasama ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Hukum 

Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukumm, Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukum dan 

tindakan hukum lainnya yang dihadapi pihak pertama “ 

 

Berdasarkan ketentuan pasal 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan dan digaris 

bawahi bahwasanya perjanjian kerjasama antara pihak Kejaksaan Tinggi Bantan 

dengan Pemerintah Provinsi Banten adalah hanya kerjasama dibidang Perdata dan 

Tata Usaha Negara yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, 

Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukum dan tindakan hukum lainnya, dan apabila 

Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan permasalahan diluar bidang Hukum 

Perdata dan Tata Usaha Negara, Pemerintah Provinsi Bnaten tidak dapat 

menggunakan perjanjian tersebut untuk mendapatkan bantuan hukum dari 

Kejaksaan Tinggi Banten. 

b. Pasal 2 : 

“ Dalam Menghadapi permasalahan dibidang Perdata dan Tata Usaha 

Negara, pihak pertama dapat menerima Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukumdan 

Tindakan Hukum lainnya kepada pihak kedua, selanjutnya pihak 

kedua menyatakan bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, 

Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukum dan 

tindakan hukum lainnya kepada pihak pertama “ 

 

 

Ketentuan Pasal ke 2 tersebut menyatakan bahwa pihak pertama bisa 

mendapatkan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, 

Penegakkan Hukum dan tindakan hukum lainnya dari pihak kedua dalam 

menghadapi permasalahan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada 

perjanjian tersebut yang dimaksud sebagai Bantuan Hukum adalah untuk 
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mewakili pemerintah Provinsi Banten dengan suatu surta kuasa khusus sebagai 

penggugat ataupun tergugat dan bantuan hukum juga dapat dilakukan baik 

dipengadilan maupun diluar pengadilan, negosiasi ataupun mediasi. Pelelayanan 

hukum yang dimaksud dalam perjanjian kerjasama tersebut adalah dengan 

diberikannya konsultasi, opini, informasi, nasihat hukum, dan sejenisnya, oleh 

pihak kedua untuk pihak pertama. Pertimbangan Hukum yang dimaksud adalah 

pihak kedua memberikan nasihat atau pendapat hukum dalam permasalahan 

hukum yang dihadapi oleh pihak pertama, dalam proses pembuatan kontrak atau 

penyusunan peraturan perundang-undangan oleh pihak pertama. Penegakkan 

Hukum adalah melakukan penegakkan dalam hukum perdata bagi pihak kesatu 

yng dilakukan oleh pihak kedua, dan yang terakhir Tindakan Hukum lainnya yaitu 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak kedua yang tidak berkaitan dengan 

Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukum, 

dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan 

pemerintah, misalnya pihak kedua dapat diminta untuk menjadi mediator dan 

menyelesaikan masalah hukum yang terjadi diantara sesama instansi pemerintah 

dengan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah. 

c. Pasal 3 : 

“ dibidang hukum perdata dalam hal pihak pertama sebagai penggugat 

maupun tergugat, pihak pertama dengan surat kuasa khusus dapat 

meminta bantuan hukum kepada pihak kedua untuk mewakili pihak 

pertama baik di dalam maupun di luar pengadilan ” 

 

Dalam pasal 3 tersebut dijelaskan bahwa pihak pertama dapat meminta bantuan 

hukum kepada pihak kedua dalam hal menyelesaikan permasalahan dibidang 

perdata, yang dilakukan oleh pihak kedua melaui jalur litigasi ataupun nonlitigasi. 

Jalur non litigasi disini yaitu antara lain melakukan mediasi, negosiasi dan 
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fasilitasi. Dengan syarat bahwa pihak pertama harus terlebih dahulu memberikan 

surat kuasa khusus kepada pihak kedua 

d. Pasal 4 : 

“dibidang hukum Tata Usaha Negara dalam hal pihak pertama sebagai 

tergugat, pihak pertama dengan surat kuasa khusus dapat meminta 

bantuan hukum kepada pihak kedua untuk mewakili pihak pertama 

baik di dalam maupun di luar pengadilan “ 

 

Sama dengan halnya isi Pasal 3, dalam Pasal 4 menyatakan bahwa pihak pertama 

dapat meminta bantuan hukum kepada pihak kedua dalam hal menyelesaikan 

permasalahan dibidang Tata Usaha Negara, dalam hal pihak pertama sebagai 

tergugat,  bantuan hukum yang dapat diberikan oleh pihak kedua yaitu dengan 

melalui pengadilan maupun diluar pengadilan sebagai pengacara negara dengan 

adanya surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak pertama. Pihak kedua dapat 

juga melakukan tindakan-tindakan lainnya yang dapat membantu pihak pertama 

dlam menyelesaikan permasalahan Hukum Tata Usaha Negara. 

e. Pasal  5 : 

“ dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pihak kedua  

menyatakan bersedia untuk menerima kuasa khusus dan mewakili 

pihak pertama baik dalam kedudukan sebagai penggugat maupun 

tergugat “ 

 

Isi pasal 5 tersebut merupakan penegasan atas kesediaan oleh pihak kedua untuk 

menerima kuasa khusus yang diberikan kepadanya oleh pihak pertama dalam 

rangka penyelesaian permasalahan mengenai Hukum Perdata dan Tata Usaha 

Negara yang dihadapi oleh pihak pertama, baik sebagai penggugat ataupun 

tergugat. Sehingga dengan pasal tersebut pihak kedua tidak bisa mempunyai 

alasan untuk menolak kuasa yang diberikan kepadanya apabila kuasa tersebut 

masih dalam konteks yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama tersebut. 
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f. Pasal 6 : 

“ dalam memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, 

Pelayanan Hukum, Penegakkan Hukumdan Tindakan Hukum lainnya 

pihak kedua dapat dibantu oleh petugas-petugas yang ditunjuk oleh 

pihak pertama “ 

 

Pasal 6 tersebut merupakan pernyataan dan penegasan bahwa dalam penyelesaian 

masalah perdata dan tata usaha negara yang dialami oleh pihak pertama dan dalam 

penyelesaiannya pihak pertama meminta bantuan dari pihak kedua, akan tetai 

pihak pertama mempunyai hak untuk menunjuk rekan unuk membantu pihak 

kedua dalam menyelesaikan masalahnya. Contohnya adalah, apabila pihak 

pertama menjadi tergugat dalam kasus tata usaha negara, maka ia akan 

memberikan surat kuasa khusus untuk pihaka kedua untuk menjadi jaksa 

pengacara negarany, namun pihak pertama juga menyewa jasa pengacara swasta 

untuk membantu jaksa pengacara tersebut. 

g. Pasal 7 : 

“ biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini 

menjadi beban dan tanggung jawab pihak pertama yang 

pelaksanaannya diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku “ 

 

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 tersebut maka semua biaya yang dikeluarkan 

ataupun yang diperlukan oleh pihak kedua dalam hal penyelesaian masalah yang 

dihadapi oleh pihak pertama, semua ditanggung oleh pihak pertama. Biaya yang 

dikeluarkan oleh pihak kedua seperti yang dimaksud pasal tersebut antara lain 

adalah biaya untuk persidangan, biaya perjalanan maupun biaya untuk konsumsi 

oleh pihak kedua. 

h. Pasal 8 : 

“ hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam surat perjanjian 

kerjasama ini akan diatur kemudian oleh para pihak atas dasar 

musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan di dalam 

surat perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan perjanjian ini “ 
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i. Pasal 9 : 

“ perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung 

sejak hari dan tnggal ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi atas 

dasar kesepakatan para pihak “ 

 

Berdasarkan isi Pasal 8 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pihak pertama 

dan pihak keuda dapat membuat suatu perjanjian kerjasama lagi yang 

berhubungan dengan bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimana 

karena pengaturannya belum diatur atau dimuat dalam perjanjian kerjasama 

tersebut, atas dasar musyawarah dari para pihak. Dan perjanjian tersebut satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama yang sebelumnya, 

sedangkan Pasal 9 menyatakan keberlakuannya perjanjian kerjasama antara pihak 

pertama dan kedua dan masa habisnya perjanjian tersebut, sehingga apabila pihak 

pertama mendapatnya permsalahan hukum dibidang perdata maupun tata usaha 

negara dan meminta bantuan dari pihak kedua diluar waktu perjanjian yang ada, 

maka pihak kedua berhak menolak, karena perjanjian kerjasama tersebut telah 

berakhir. Akan tetapi perjanjian kerjasama tersebut juga dapat diperpanjang masa 

kerjanya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. 

Berdasarkan surat perjanjian kerjasama atau nota kesepakatan (Memorandum of 

Understanding (MoU)) antara Kejakasaan Tinggi Provinsi Banten dengan 

Pemerintah Provinsi Banten maka dapat dinyatakan bahwa adanya hubungan 

hukum antara Kejakasaan Tinggi provinsi Banten dengan Pemerintah Provinsi 

Banten dikarenakan dibuatnya surat perjanjian kerjasama tersebut, yang 

menimbulkan kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang diperoleh oleh kedua belah 

pihak tersebut. 
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4.2 Eksistensi Jaksa Pengacara Negara dalam Sengketa Tata Usaha Negara 

4.2.1 Peraturan Perundang-undangan tentang Jaksa Pengacara Negara  

Untuk melihat adanya eksistensi ataupun keberadaan atas Jaksa Pengacara Negara 

dalam penanganan sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat di pengaturan yang 

mengatur mengenai jaksa pengacara itu sendiri. Pengaturan mengenai wewenang 

jaksa sebagai pengacara negara telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-

undangan yang masih dipakai sampai sekarang. Peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang eksistensi jaksa sebagai pengacara negara yaitu  : 

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di bidang perdata 

dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik 

didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau 

pemerintah.”. berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan 

yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas 

nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata 

maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus. 

Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya 

untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan 

tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa. 

b. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2) yang 

menyebutkn bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara 

sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, 

bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada 
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negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi 

pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk 

menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan 

pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada 

masyarakat”. 

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut 

dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas 

nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk 

menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan 

pemerintah dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan 

hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam 

melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa 

Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas 

dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN. 

c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 

tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan 

Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung 

tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa dibidang tata 

usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai pengacara 

negara. 

Adanya pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat 

dilihat bahwa sesungguhnya eksistensi ataupun keberadaan kewenangan yang 

melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk bertindak di bidang Tata 
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Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di 

pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) telah mempunyai landasan hukum yang kuat dan mendasar. 

Berlandaskan peraturan yang mengatur mengenai eksistensi jaksa sebagai 

pengacara negara tersebut, oleh karenanya sepanjang peraturan perundang-

undangan yang mengatur dan memberikan kewenangan kepada jaksa untuk 

bertindak atas nama negara dan pemerintah di bidang Tata Usaha Negara seperti 

yang telah disebutkan di atas belum dicabut, maka eksistensi dan kewenangan 

jaksa sebagai pengacara negara untuk bertindak di bidang tata usaha negara tetap 

melekat pada kejaksaan yang pada hal ini dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara 

Negara. 

4.2.2 Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam Menangani Sengketa 

Tata Usaha Negara 

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 

2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu 

kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 

Tanggal 13 Desember 2010, Tentang Standar Operating Prosedur (SOP) 

Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka 

Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam menangani sengketa Tata Usaha 

Negara adalah sebagai berikut : 

a. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara 

atau sengketa Tata Usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi 

pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan surat kuasa khusus tergugat yang 
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dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi atau dapat pula dikatakan 

melakukan tindakan di dalam maupun di luar negeri, misalnya saja jaksa 

sebagai pengacara negara bisa menjadi mediator dalam sebuah mediasi yang 

dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa, melakukan 

negosiasi dengan pihak lawan yang bersengketa dengan pihak yang 

memberikan kuasa kepadanya agar permaasalahan yang dihadapi oleh 

kedua belah pihak dapat diselesaikan, serta menjadi fasilitator dalam 

penyelesaian masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang 

bersengketa; 

b. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk 

Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan 

Hukum (Legal Assistance) di bidang Tata Usaha Negara atas dasar 

permintaan dari lembaga Negara, intstansi pemerintahan di pusat/daerah, 

Badan Uusaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD), yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung 

Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan 

Kepala Kejaksaan Negeri. 

Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” 

terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber 

untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang  Tata Usaha Negara 

Penggunaan jasa Jaksa Pengacara Negara khususnya pada pertimbangan 

hukum  dapat membantu agar aparat pemerintah   pusat dan daerah 

senantiasa bekerja dengan selalu berkonsultasi hukum;
1
 

                                                           
1
 http://birohukum.pu.go.id (diakses pada tanggal 24-november-2015,  Jam :17.00 WIB.) 

http://birohukum.pu.go.id/
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c. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan 

penjelasan tentang masalah hukum Tata Usaha Negara kepada anggota 

masyarakat yang meminta pelayanan hukum ini. Pelayanan Hukum ini 

memiliki arti yang luas dan berbagai macam bentuknya, misalnya : 

konsultasi hukum, memberikan informasi hukum seperti memberikan 

seminar-seminar tentang hukum, opini hukum, nasihat hukum dan 

sebagainya; 

d. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak 

sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan 

antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara di 

bidang Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang 

tata usaha negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau 

didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat 

maupunkewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan 

tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, dan 

pelayanan hukum. 

Sedangkan fungsi Jaksa sebagai pengacara negara mempunyai fungsi  yang 

bersifat exsternal maupun internal dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara, 

Yaitu :
2
 

a.  Fungsi external 

Berkaitan dengan tugas wewenang bantuan hukum, pertimbangan hukum, 

pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, satuan kerja Jaksa Agung 

                                                           
2
 http://persatuan-jaksa-indonesia.org ( diakses pada tanggal 24-november-2015,  Jam :19:50 

WIB.) 
 

http://persatuan-jaksa-indonesia.org/
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Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) mempunyai fungsi 

dalam tata usaha negara antara lain : 

1. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan 

instasni pemerintah sebagai tergugat dalam Pengadilan Tata Usaha 

Negara; 

2. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan 

hukum Jaksa Agung mengenai perkara tata usaha negara serta masalah 

hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum; 

3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian 

saranpertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penaganan 

perkara Tata Usaha Negara dengan instansi terkait di pusat maupun di 

daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan 

yang ditetapkan oleh Jaksa Agung. 

 

b. Fungsi Internal 

Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan 

wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 

(JAMDATUN) dapat dilaksanakan secara optimal. Fungsi internal jaksa 

pengacara negara yaitu : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustial per tata usaha negara 

berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya; 

2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, 

bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang 

pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan 

hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, 
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mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta 

pengadministrasiannya; 

3. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran 

pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan 

perkara Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai 

dengan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang 

diterapkan oleh Jaksa Agung; 

4. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik 

serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan 

kerugian keuangan/perekonomian Negara. 

 

4.3 Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Sebagai Pihak yang Mewakili 

Sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Banten 

 

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja 

sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi 

lainya serta memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada istansi 

pemerintah lainnya. Hal tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 33 dan Pasal 

34. Sebagaimana berlandaskan pasal tersebut, kejaksaan dalam menjalankan 

hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan 

negara atau instansi pemerintah lainnya, kejaksaan mempunyai Pusat Penerangan 

Hukum, berkedudukan sebagai pelaksana tugas di Bidang Penerangan dan 

Penyuluhan Hukum, Hubungan Media Massa, Hubungan Antar Lembaga Negara, 

Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi 
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Kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada Jaksa 

Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. 

Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara Lembaga Pemerintah dan Non 

Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan 

pemberian pelayanan teknis penerangan hukum kepada Lembaga Negara, 

Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah serta Lembaga lainnya di dalam dan 

luar negeri, penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan 

hubungan kerjasama serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Peneriman 

Pengaduan Masyarakat.  

Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat 

Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I dalam forum ”Pos Penerimaan 

Pengaduan dan Laporan Masyarakat”. Di tingkat daerah dilaksanakan oleh 

Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di 

seluruh Indonesia dalam forum ”Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan 

Pengaduan Masyarakat”. 

Dalam hal menangani sengketa ataupun perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, 

Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan perjanjian kerjasama dibidang 

Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi 

Banten. Yang dimana perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding 

(MoU) tersebut telah dibuat sejak Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Gubernur 

Banten saat itu yaitu Hj. Ratu Atut Chosiyah,S.E. dan Kepala Kejaksaan Tinggi 

Banten saat itu yaitu Lari Gau Samad,S.H.,M.Hum. 
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Berlandaskan perjanjian kerjasama dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara 

antara pemerintah Provinsi Banten dengan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan 

Tinggi Banten telah melakukan penyelesaian perkara maupun sengketa mengenai 

masalah hukum Perdata maupun Hukum Tata Usaha Negara yang diajukan oleh 

pihak pemerintah Provinsi Banten. Kejaksaan Tinggi Banten pada Tahun 2011 

mendapatkan surat kuasa khusus dari Gubernur Banten saat itu  yaitu Hj. Ratu 

Atut Chosiyah,S.E. untuk menangani masalah Tata Usaha Negara dalam masalah 

Surat Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep. 782-Huk/2010, Tanggal 28 

Desember 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Banten Nomor 

561/Kep. 678-Huk/2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten 

Tangerang, Provinsi Banten Tahun 2011 dan Surat Keputusan Gubernur Banten 

No.561/Kep. 784-Huk/2010, Tanggal 29 Desember 2010 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Gubernur Banten No. 561/Kep.680-Huk/2010 tentang Penetapan Upah 

Minimum Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten Tahun 2011. Dan pada 2015 

ini kasus tersebut sedang dalam kasasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. 

Dengan Kasasi Gugatan Tata Usaha perkara gugatan Nomor : 14/G/2011/PTUN-

BDG. 

Pada penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Jaksa 

Pengacara Negara merupakan bentuk dari Bantun Hukum dibidang perdata dan 

tata usaha negara yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada instansi 

pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah. 

Kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili menangani 

sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Banten adalah bertindak sebagai 

penerima kuasa dari pihak tergugat saja, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha 
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Negara, kecuali yang mempunyai pendapat bahwa Badan Usaha Milik Negara 

dapat juga bertindak sebagai penggugat dalam sengketa tata usaha negara khusus 

tentang sertifikat tanah, karena alas hak dari gugatan adalah hak keperdataan dari 

Badan Usaha Milik Negara tersebut. 

Dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang mewakili menangani 

sengketa Tata Usaha Negara yang ada di Provinsi Banten, jaksa sebagai pengacara 

negara menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang 

dilimpahkan kepadanya melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan 

kepadanya terlebih dahulu. Dalam hal kerahasiaan, semua informasi dan data 

yang diterima oleh jaksa pengacara negara yang mewakili sengketa tata usaha 

negara wajib untuk dirahasiakan dan hanya digunakan sesuai dengan apa yang 

tersurat maupun tersirat dalam surat kusaa khusus dan tidak dapat digunakan 

untuk maksud dan kepentingan lainnya. Oleh karena itu prinsip rahasia klien 

adalah rahasia jaksa pengacara negara perlu untuk diterapkan oleh jaksa 

pengacara negara tersebut. 

Pada awalnya sebelum jaksa pengacara negara memberikan bantuan hukum, 

biasanya didahului dengan pemberian pertimbangan hukum berkaitan dengan 

permasalahan hukum dari Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara 

(JAMDATUN)  atau Kepala Kejaksaan Tinggi dimana perkara tersebut berada, 

dalam hal ini yakni kepala kejaksaan tinggi Provinsi Banten. Dalam hal 

pertimbangan hukum tersebut sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, 

pertimbangan hukum tersebut disampaikan pada forum koordinasi yang sudah ada 

atau melalui media lainnya, dengan demikian maka pertimbangan hukum yang 
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diberikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten tersebut dilakukan diluar 

proses peradilan. 

Apabila setelah pemberian pertimbangan hukum tersebut menilai dan 

memutuskan untuk meminta kejaksaan membantu menyelesaikan masalah 

tersebut, maka masuk pada tahap proses penyelesaian masalah yang dilakukan 

oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai berikut : 

a. Penyerahan Surat Kuasa Khusus 

Tindak lanjut atas adanya permintaan yang ditujukan kepada kejaksaan yang 

ditunjukan ke Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten oleh yang sedang 

mengalami masalah hukum tersebut dalam hal ini adalah instansi 

pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha 

Milik Daerah (BUMD) adalah dengan menyerahkan secara tertulis 

penyelesaian masalah tersebut kepada kejaksaan yang ditunjuk. 

 

Dalam surat penyerahan permasalahan tersebut, harus memperjelas kasus 

posisi masalah yang dihadapi oleh pemberi kuasa tersebut dan juga 

menyampaikan ekspose atau dengan arti lain yaitu pernyataan atau 

penyingkapan secara formal tentang suatu kenyataan, disertai kelengkapan 

bukti-buktinya. Tindak lanjut atas adanya penyerahan penyelesaian masalah 

tersebut, maka pemberi kuasa yang mengalami masalah hukum tersebut 

membuat Surat Kuasa Khusus (SKK) dengan hak substitusi kepada Jaksa 

Agung, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala 

Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten.  
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Surat kuasa khusus tersebut pada dasarnya merupakan makna atas suatu 

persetujuan dengan  memberikan kuasa mengenai penyelesaian masalah 

hukum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, sehingga sang 

penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk 

menyelesaikan masalah berdasarkan kuasa yang diberikan tersebut. 

 

Surat kuasa khusus tersebut yang diberikan untuk Kepala Kejaksaan Tinggi 

Provinsi Banten merupakan surat kuasa khusus dengan hak substitusi, yang 

mengandung arti bahwa surat kuasa yang diberikan tersebut kemudian dapat 

dilimpahkan kembali karena adanya hak substitusi. Apabila surat kuasa 

tersebut telah dilimpahkan kembali seluruhnya kepada pihak lain yang telah 

ditunjuk oleh pemberi kuasa, maka untuk selanjutnya penerima kuasa yang 

semula tidak berhak lagi atas kuasa yang dikuasakan kepadanya. 

 

Pada kasus sengketa Tata Usaha Negara yang dialami oleh Pemerintah 

Provinsi Banten yang mana Gubernur Provinsi Banten digugat oleh DPK 

Apindo Kabupaten Tangerang  dalam perkata Gugatan Tata Usaha Negara 

Nomor : 14/G/2011/PTUN-BDG, Karena Pemerintah Provinsi Banten telah 

melakukan perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding 

(MoU) dibidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dengan pihak 

Kejaksaan Tinggi Banten untuk menyelesaikan sengketa ataupun perkara 

yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Banten, oleh sebab itu maka 

Gubernur Provinsi Banten membuat Surat Permohonan Penanganan Perkara 

Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

dengan Nomor : 180/480-HUK/2011 oleh Kejaksaan Tinggi Banten. 
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Sehingga lanjutan atas pengeluaran Surat Permohonan Penanganan Perkara 

Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung 

tersebut oleh Gubernur Provinsi Banten, maka Gubernur Provinsi Banten 

juga membuat Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : 180/637-Huk/2011 

yang menyatakan bahwa Hj. Ratu Atut Chosiyah,S.E. selaku Gubernur 

Banten memberikan kuasa kepada Resi Anna Napitupulu,S.H.,M.H selaku 

Kepala Kejaksaan Tinggi Banten untuk menerima kuasa, yang dimana 

Gubernur Provinsi Banten sebagai Pemberi Kuasa dan Kepala Kejaksaan 

Tinggi Banten sebagai Penerima Kuasa. 

 

Didalam surat kuasa khusus tersebut dijelaskan kasus posisi masalah yang 

dialami oleh Gubernur Banten yang mana ia digugat oleh DPK APINDO 

Kabupaten Tanggerang dan DPK APINDO Kota Tanggerang Selatan, 

karena surat keputusan yang telah ia keluarkan. 

 

Dalam surat kuasa khusus tersebut juga dijelaskan tindakan-tindakan apa 

saja yang perlu dilakukan dalam menangani perkara Tata Usaha Negara 

yang dialaminya. Isi dari ketentuan-ketentuan yang berada di dalam surat 

kuasa khusus tersebut adalah :  

“untuk kepentingan pelaksanaan kuasa ini, penerima kuasa berhak 

untuk membuat dan menandatangani eksepsi/jawaban serta surat-surat 

lainnya yang berhubungan; memberi atau menyanggah keterangan-

keterangan atau bukti-bukti; menghadirkan atau menolak kehadiran 

saksi, menyanggah keterangan saksi; melakukan atau melayani upaya 

hukum, termasuk banding dan kasasi, serta membuat dan 

menandatangani memori atau kontra memorinya; menghubungi 

instansi pengadilan tingkat pertama; tingkat banding dan tingkat 

kasasi; serta instansi lainnya yang berhubungan; melakukan tindakan-

tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan yang 

perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian perkara ini” 
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Penyebutan ketentuan-ketentuan atas tindakan-tindakan apa saja yang boleh 

dan harus dilakukan di dalam surat kuasa khusus tersebut penting adanya. 

Karena dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut ada batasan-batasan 

dalam melakukan sesuatu yang dikuasakan dan tidak keluar dalam apa yang 

telah dikuasakan, sehingga apabila penerima kuasa melakukan kegiatan 

yang diluar yang dikuasakan kepadanya, pemberi kuasa dapat menuntutya 

dan tindakan yang dilakukan penerima kuasa tersebut tidak berimbas 

kepadanya, karena bukan sesuatu yang ia kuasakan.  

 

Setelah masuk pada tahap pemberian surat kuasa khusus tersebut kepada  

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, maka masuk tahap berikutnya 

yaitu penunjukan Jaksa Pengacara Negara oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 

Provinsi Banten; 

 

b. Penunjukan Jaksa Pengacara Negara 

Penunjukkan Jaksa Pengacara Negara oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 

Provinsi Banten untuk menangani sengketa ataupun perkara tata usaha 

negara dalam hal ini menyelesaikannya, harus disertai dengan Surat Kuasa 

Khusus Substitusi kepada Jaksa Pengacara Negara yang bersangkutan. 

Surat kuasa khusus yang sebelumnya diberikan oleh orang yang 

memberikan kuasa yang pertama kali tersebut sebelumnya juga harus ada 

dalam penunjukkan Jaksa Pengacara Negara oleh Kepala Kejaksaan Tinggi 

Provinsi Banten. 

 

Hal tersebut dikarenakan surat kuasa khusus yang pertama diberikan oleh 

pemberi kuasa pertama kali merupakan bukti bahwa penerima kuasa 
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tersebut telah sah mendapatkan kuasa serta bisa membuat surat kuasa 

subtitusi untuk mensubtitusikan kuasanya kepada orang lain. Karena Surat 

Kuasa Substitusi atas nama jaksa pengacara negara yang bersangkutan 

tersebut pada hakekatnya mengandung makna sebagai dasar hukum bagi 

semua tindakan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara tersebut dalam 

rangka menangani masalah yang diwakilinya itu, dan juga sebagai batasan 

tugas dan wewenang yang dimiliki oleh jaksa pengacara negara tersebut. 

 

Pada penanganan kasus yang mana Gubernur Provinsi Banten digugat oleh 

DPK Apindo Kabupaten Tangerang dan DPK APINDO Kota Tanggerang 

Selatan  dalam perkata Gugatan Tata Usaha Negara Nomor : 

14/G/2011/PTUN-BDG, setelah Gubernur Banten membuat surat kuasa 

khusus kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Banten dengan Nomor : 180/637-

Huk/2011, maka kepala Kejasaan Tinggi Banten lalu membuat Surat Kuasa 

Subtitusi dengan Nomor : SKK-568/06/Gtn.2/03/2011, yang dimana surat 

kuasa yang dibuat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten tersebut sebagai 

penerima kuasa yang diberikan oleh Gubernur Banten haruslah Surat Kuasa 

Substitusi. Karena Kepala Kejaksaan Tinggi Banten tersebut 

mensubtitusikan kuasa yang telah ia terima, sehingga yang pada awalnya 

judul pada surat Kuasa yang telah dibuat tersebut adalah Surat Kuasa 

Khusus maka diganti dengan Surat Kuasa Substitusi. 

 

Dalam Surat Kuasa Substitusi tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Banten 

selaku Pemberi kuasa memberikan kuasa kepada para penerima kuasa yaitu 

Novrida, S.H., Rulfan Jauhari, S.H., Johan Iswahyudi, S.H., Hotmaida, S.H., 
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Dedie Triharyadi, S.H., dan Pujiati, S.H., untuk selaku Jaksa Pengacara 

Negara untuk melakukan untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi 

Banten baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak sebagai 

kuasa mewakili Gubernur Banten berdasarkan surat kuasa khusus dengan 

Nomor : 180/637-Huk/2011, menghadap pngadilan Tata Usaha Negara 

Bandung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta serta Mahkamah 

Agung dan Instansi lain yang dianggap perlu sebagai tergugat atau 

terbanding sehubungan dengan perkara tersebut. 

 

Dalam pelaksanaan kasus tersebut, penerima kuasa berhak untuk membuat 

dan menandatangani eksepsi/jawaban serta surat-surat lainnya yang 

berhubungan, memberi atau menyanggah keterangan-keterangan atau bukti-

bukti, menghadirkan atau menolak kehadiran saksi, menyanggah keterangan 

saksi, melakukan atau melayani upaya hukum, termasuk banding dan kasasi, 

serta membuat dan menandatangani memori atau kontra memorinya, 

menghubungin instansi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan 

tingkat kasasi, serta instansi lainnya yang berhubungan, melakukan 

tindakan-tindakan hukum lain baik di luar maupun di dalam pengadilan 

yang perlu dan bermanfaat bagi penyelesaian kasus tersebut. 

 

Berdasarkan surat kuasa khusus itu maka jaksa pengacara negara yang 

ditunjuk tersebut setelah mendapatkan data-data dan telaahan terhadap 

masalah yang dilimpahkan mewakili penyelesaian kepadanya kemudian 

menyampaikan ekspose atau dengan kata lain pernyataan atau penyingkapan 

secara formal tentang suatu kenyataan atas kasus yang ditugaskan 



81 

kepadanya tersebut dihadapan Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Banten, 

yang memberikan tugas tersebut beserta staf yang ditunjuk dan pimpinan 

yang bersangkutan beserta stafnya. 

 

Ekspose yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara yang ditunjuk tersebut 

merupakan bentuk pernyataan secara formal yang dikemukakan oleh jaksa 

pengacara negara tersebut yang didasarkan dari bukti-bukti, kenyataan-

kenyataan atau fakta-fakta yang ada. Sehingga dari hasil ekspose tersebut 

maka jaksa pengacara negara itu akan mendapatkan masukan-masukan dari  

pimpinan kejaksaan dalam hal ini kepala kejaksaan tinggi Provinsi Banten 

beserta staf-stafnya dan dari pimpinan pemberi kuasa dalam rangka 

menyelesaikan masalah tersebut kedepannya. Setelah mendapatkan 

masukan-masukan tersebut, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh  

jaksa pengacara negara yang ditunjuk itu adalah melakukan proses 

penyelesaian perkara tersebut; 

 

c. Proses Peyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara 

Proses penyelesaian sengketa ataupun perkara tata usaha negara yang 

dilakukan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus, pada 

dasarnya pabila memungkinkan akan diselesaikan terlebih dahulu melalui 

jalur non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Apabila jalur non 

litigasi tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan ataupun apabila telah 

dilakukan penyelesaian melalui jalur non litigasi akan tetapi tidak 

meberikan penyelesaian pada sengketa tersebut, maka penyelesaian 

sengketa tersebut akan dilakukan melaui jalur litigasi. 
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Karena pada kasus digugatnya Gubernur Banten pada perkata Gugatan Tata 

Usaha Negara Nomor : 14/G/2011/PTUN-BDG tersebut tidak 

memungkinkannya dilakukan penyelesaian sengketa melaui non litigasi atau 

diluar jalur pengadilan, maka sengketa tersebut dilakukan dipengadilan dan 

masih berjalan hingga sekarang di Mahkamah Agung. 

Dalam menangani sengketa tata usaha negara yang ada, kedudukan Jaksa 

Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili menangani sengketa Tata Usaha 

Negara di Provinsi Banten dalam rangka penyelesaian sengketa melalui jalur non 

litigasi dilakukan dengan tahan-tahap sebagai berikut : 

a. Tahap Negosiasi 

Tahap negosiasi ini dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan 

mengundang pihak lawan. Pertemuan ini bertujuan untuk dapat 

dilakukannya negosiasi antara jaksa pngacara negara dengan pihak lawan 

sengketa yang terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Dalam pelaksanaan negosiasi tersebut pihak pemberi kuasa diikutsertakan 

untuk terlibat menyertai jaksa pengacara negara dalam melakukan negosiasi, 

hal tersebut dilakukan karena mngingat akan kedudukan Jaksa Pengacara 

Negara dalam menyelesaikan sengketa tersebut adalah mewakili untuk dan 

atas nama pemberi kuasa, sehingga keputusan atas ketentuan yang 

didapatkan dalam negosiasi  tetap tergantung pada apa yang dikehendaki 

oleh pemberi kuasa tersebut. Selain itu, dalam negosiasi tersebut sangat 

berkaitan erat dengan penentuan batas toleransi, sedangkan penentuan batas 

toleransi tersebut tergantung pada keputusan sang pemberi kuasa itu sendiri. 

Jaksa pengacara negara tidap dapat menentukan hal tersebut scara sendiri. 
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Oleh karena itu pemberi kuasa secara prinsip perlu untuk dilibatkan dalam 

proses negosiasi tersebut. 

 

Selain melibatkan pemberi kuasa dalam melakukan negosiasi, jaksa 

pengacara negara dalam melakukan negosiasi tersbut tetap harus dapat 

bersikap objektif dan realistik terhadap materi yang akan dinegosiasikan itu, 

namun demikian kepentingan atas pihak pemberi kuasa yaitu dalam hal ini 

harus tetap mendapat tempat yang lebih dominan. 

 

Apabila dalam negosiasi tersebut didapatkan kesepakatan antara kedua 

belah pihak yang dalam hal ini diwakili oleh jaksa pengacara negara dengan 

pihak lawan sengketa yang terkait masalah tersebut, maka tahap berikutnya 

yaitu pembuatan kesepakatan tersebut ke dalam Memorandum of 

Understanding (MoU) atau nota kesepakatan terlebih dahulu. Namun 

apabila dalam tahap negosiasi ini tidak didapatkan kesepakatan dalam 

menangani sengketa ini, maka jaksa pengacara negara menindaklanjuti hal 

tersebut dengan mengajukan gugatan ke pengadilan; 

 

b. Tahap Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

Pada tahap Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) 

dilakukan apabila telah didapatkan kesepakatan terlebih dahulu antara jaksa 

pengacara negara dalam hal ini yang bertindak mewakili pemberi kuasa 

degan lawan sengketa masalah hukum tersebut. Penandatanganan 

Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan langkah awal secara 

tertulis bahwa masing-masing pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan 

perkara tersebut secara damai melalui jalur non litigasi; 
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c. Tahap Penyusunan Rumusan Perjanjian atau Akta Perdamaian 

Setelah Memorandum of Understanding (MoU) ditandatangani oleh kedua 

belah pihak, kemudian jaksa pengacara negara tersebut dan pihak lawan 

menuangkan materi muatan yang telah disepakati pada tahap negosiasi 

sebelumnya dalam bentuk penyusunan rumusan perjanjian atau akta 

perdamaian. 

 

Dalam rumusan perjanjian atau akta perdamaian penyelesaian tersebut 

terkandung adanyakesepakatan dari jaksa pengacara negara yang mewakili 

dengan pihak lawan yang bersengketa yang terkait dengan perkara tersebut 

untuk mengakhiri perkara tersebut dengan menentukan persyaratan yang 

baru, berdasarkan atas kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. 

Karena pada dasarnya perdamaian merupakan suatu kesepakatan antara 

masing-masing pihak yang bersengketa untuk mengakhiri perkara dengan 

saling melepaskan sebagian tuntutan masing-masing. 

 

Setelah materi muatan atau persyaratan yang baru yang tertuang dalam 

rumusan perjanjian atau akta perdamaian disepakati maka masuk pad tahap 

berikutnya yaitu tahap penandatanganan perjanjian atau akta perdamaian; 

 

d. Tahap Penandatanganan Perjanjian atau Akta Perdamaian 

Perjanjian atau akta perdamaian yang telah disepakati tersebut dapat dibuat 

baik dengan akta notaris maupun di bawah tangan. Apabila akta perjanjian 

tersebut dibuat dengan akta notaris, maka setelah perjanjian atau akta 

perdamaian itu dibuat, maka perlu untuk segera didaftarkan di Kepaniteraan 
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Pengadilan agar mempunyai kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk 

dilaksanakannya perjanjian tersebut. 

 

Namun apabila akta perdamaian tersebut dibuat di bawah tangan, itu berarti 

penandatangananperjanjian atau akta perdamaian tersebut hanya dilakukan 

oleh kedua belah pihak, yaitu jaksa pengacara negara dengan pihak lawang 

sengketa tersebut dengan disertai dengan minimal dua orang saksi. Maka 

agar perjanjian atau akta perdamaian tersebut mempnyai kekuatan 

eksekutorial, mak perjanjian atau akta perdamaian tersebut perlu 

dimohonkan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan. Dalam mebua 

penetapan tersebut hakim akan memanggil kedua belah pihak untuk 

memberi keterangan. Apabila benar berdasarkan keterangan tersebut telah 

dicapai suatu kesepakatan antara jaksa pengacara negara dengan pihak lain 

yang terlibat sengketa tersebut, maka hakim akan mengeluarkan penetapan 

yang mempunyai kekuatan eksekutorial; 

 

e. Tahap Pelaksanaan Isi Perjanjian 

Tahap pelaksanaan isi perjanjian adalah tahap penentuan dalam 

penyelesaian sengketa tersebut. Oleh karenanya pada tahap ini perlu adanya 

itikad baik antara kedua belah pihak untuk sama-sama melaksanakan isi 

perjanjian yang telah disepakati bersama sebelumnya. Namun apabila pada 

kenyataannya berjalannya waktu apabila pihak lawan yang bersengketa tata 

usaha negara tersebut tidak memenuhi isi perjanjian atau akta perdamaian 

yang telah disepakati, maka perjanjian atau akta perdamaian yang pada 

dasarnya memiliki kekuatan eksekutorial, memberikan kewenangan kepada 
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jaksa pengacara negara untuk melakukan eksekusi sesuai dengan apa yang 

telah diatur dalam perjanjian atau akta perdamaian tersebut. 

Tahapan-tahapan tersebut merupakan kedudukan jaksa sebagai pengacara negara 

dalam menangani sengketa tata usaha negara dalam mewakili kliennya dalam hal 

ini adalah instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berada di Provinsi Banten melalui jalur 

non litigasi atau penyelesaian sengketa tata usaha negara di luar pengadilan. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Eksistensi ataupun keberadaan atas Jaksa Pengacara Negara dalam 

penanganan sengketa Tata Usaha Negara dapat dilihat di pengaturan yang 

mengatur mengenai jaksa pengacara itu sendiri. Peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang eksistensi jaksa sebagai pengacara negara 

yaitu  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik 

Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 

040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan 

Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. 

Adanya pengaturan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka 

dapat dilihat bahwa sesungguhnya eksistensi ataupun keberadaan 

kewenangan yang melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk 

bertindak di bidang Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga 

Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mempunyai landasan 

hukum yang kuat dan mendasar. 

2. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili 

menangani sengketa Tata Usaha Negara di Provinsi Banten adalah bertindak 

sebagai pihak yang menerima kuasa atas surat kuasa khusus yang diberikan 

kepadanya. Dalam menjalankan kedudukannya sebagai pihak yang 

mewakili menangani sengketa Tata Usaha Negara yang ada di Provinsi 

Banten, jaksa sebagai pengacara negara menjalankan tugas dan 

kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya 

melalui surat kuasa khusus yang telah diberikan kepadanya terlebih dahulu. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka penulis memberikan saran 

yaitu, peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani sengketa Perdata 

maupun Tata Usaha Negara supaya lebih disosialisasikan lagi agar dapat 

dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di 

pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dan masyarakat, agar eksistensi jaksa sebagai pengacara negara semakin 

meningkat. 
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